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I. BEVEZETÉS 

 

 A földrajztudomány a térben zajló természeti és társadalmi folyamatokkal, 

illetve azoknak a térrel való összefüggéseivel, térbeli kölcsönhatásaival 

foglalkozik. A politikai földrajz tárgya a politikai szerveződések térbeli 

megjelenési formája. A térnek a politikai szerveződés szerint elkülöníthető, 

lehatárolható alapegységei az államok, így nem véletlen, hogy nagyon gyakran a 

politikai földrajzi kutatások középpontjában az állam áll. 

 Az államterek dinamikus változásának, az államok felbomlásának és 

alakulásának, az új államok életképességének vizsgálatára kedvező terepet kínál a 

Nyugat-Balkán, amelynek 1990 óta gyökeresen megváltozott a politikai térképe: 

Jugoszlávia felbomlása során új államok alakultak, a folyamat következtében 

véres háborúk, fegyveres konfliktusok törtek ki, a rendezés nyomán egyes 

területek (Bosznia-Hercegovina, Koszovó) a mai napig nemzetközi ellenőrzés 

alatt állnak. 

 Jugoszlávia felbomlását követően Szlovénia, Horvátország és Macedónia 

1991-ben, Bosznia-Hercegovina 1992-ben, Montenegró 2006-ban, Koszovó pedig 

2008-ban kiáltotta ki függetlenségét. A Szerbiára és Montenegróra zsugorodott 

ország 1992-től Jugoszláv Szövetségi Köztársaság, majd 2003-tól 2006-ig 

Szerbia-Montenegró Államszövetsége néven működött tovább. Gyakorlatilag 

minden nyugat-balkáni állam területén folytak háborúk, fegyveres konfliktusok. 

Horvátország 1991-ben a függetlenségért, majd 1995-ben szerb megszállású 

területek feletti szuverenitás visszaszerzésésért harcolt. A vegyes (bosnyák, szerb, 

horvát) lakosságú Bosznia-Hercegovinában 1992-1995-től véres polgárháború 

dúlt, amelynek a nemzetközi közösség beavatkozása, illetve a Dayton-i 

Békeegyezmény vetett véget. Koszovóban a függetlenségért küzdő albánok 1998-

ban intenzív fegyveres harcot kezdtek a szerb hadsereg és rendőrség ellen, majd a 

terület a NATO beavatkozása eredményeként nemzetközi ellenőrzés alá került. 

Albániában 1997-ben az ún. piramisjátékok összeomlása nyomán zavargások 

törtek ki, az ország gyakorlatilag anarchiába süllyedt, a hadsereg fegyverraktárait 

pedig kirabolták. Az eltűnt fegyverek jó része a koszovói, macedóniai és dél-



6 

 

szerbiai albánok kezébe került, „megalapozva” az 1998-2001. közötti fegyveres 

konfliktusokat. 

Vizsgálatunk tárgya, Macedónia békés úton vált ki Jugoszláviából, 

azonban 2001-ben a macedóniai albán kisebbség fegyveres konfliktust robbantott 

ki, amelyet az USA és az EU közvetítésével megkötött, az albánoknak 

többletjogokat biztosító Ohridi Keretegyezménnyel (OKE) zártak le. Az OKE 

által meghatározott alkotmányos keretek megőrizték az állam egységét, 

ugyanakkor kiterjesztették az albán kisebbség jogait, valamint arányos 

képviseletet biztosítottak a kisebbségeknek az államigazgatásban. Ennek ellenére 

az OKE nem oldotta meg az etnikai feszültségeket, a társadalom továbbra is 

megosztott az etnikai választóvonalak mentén.  

A belső stabilitást befolyásoló tényezők mellett Macedónia az összes 

szomszédjával konfliktusba került. Albániával (és később Koszovóval) a 

macedóniai albán kisebbség helyzete, illetve az általa 2001-ben kirobbantott, kis 

híján polgárháborúvá fajuló, a koszovói albánok által nyíltan támogatott fegyveres 

konfliktus terhelte a kétoldalú kapcsolatokat. Bulgária nem ismeri el az önálló, a 

bolgártól különböző macedón nemzet, nyelv és kultúra létét, a Szerbiával 

fenntartott kapcsolatokat negatívan befolyásolja, hogy a Szerb Ortodox Egyház 

nem ismeri el az önálló (autokefál) Macedón Ortodox Egyházat. A fenti 

konfliktusok bizonyos mértékig fenyegetik Macedónia, mint önálló állam, illetve 

a macedón, mint önálló nemzet fennmaradását, ebből a szempontból azonban 

jóval súlyosabb a Görögországgal fennálló konfliktus: Görögország nem ismeri el 

az ország alkotmányos nevét (Macedón Köztársaság), Macedónia pedig nem 

hajlandó lemondani arról. Az ENSZ közvetítésével több mint 20 éve folynak 

tárgyalások, de annak ellenére sem sikerült kompromisszumos megoldást találni, 

hogy gyakorlatilag ez az egyetlen akadálya Macedónia NATO-tagságának, illetve 

az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésének. A névvita megoldatlansága 

irracionálisnak tűnhet, tekintettel arra, hogy Macedónia euro-atlanti integrációja 

mindkét ország, illetve mindkét érintett szervezet (NATO, EU) érdeke, mivel az 

javíthatja az etnikai (macedón-albán) megosztottsággal küzdő ország, illetve az 

egész nyugat-balkáni térség stabilitását, elősegítheti gazdasági fejlődését. 
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 Háború, nagy kiterjedésű fegyveres konfliktus kitörésének esélye csökkent 

a Nyugat-Balkánon, ugyanakkor a térség – a pozitív fejlemények és a nemzetközi 

közösség beavatkozása ellenére – továbbra is instabilnak tekinthető, nem zárható 

ki, hogy az új államok tovább fragmentálódnak. A többnyire etnikai, illetve 

területi alapú konfliktusokat nem sikerült megnyugtató módon rendezni, az 

instabilitás pedig táptalaját jelenti az ún. „soft security” kockázatoknak, illetve 

aszimmetrikus fenyegetéseknek, mint a szervezett bűnözés, migráció, radikális 

iszlám terjedése. 

 Ebből kifolyólag a nyugat-balkáni államterekre ható erők vizsgálata nem 

öncélú, az államok felbomlását, illetve új államok alakulását kísérő jelenségek 

nagymértékben befolyásolják a térség, és földrajzi közelségünk okán hazánk 

biztonságát is. Az is fontos szempont lehet, hogy a politikai földrajzi 

szakirodalomban fellelhető vizsgálati módszerek, elméleti modellek tesztelésével, 

továbbfejlesztésével más térségek, államok is vizsgálhatók, az esetleges, 

biztonsági vagy más szempontból kedvezőtlen folyamatok prognosztizálhatók. 

Ennek aktualitását mutatja a 2015-ben felerősödött, Európa és hazánk biztonságát 

is befolyásoló illegális migráció, amelynek egyik fő tranzitútvonala vizsgálatunk 

tárgyán, Macedónián keresztül vezet. 

  A gyakorlati hasznosíthatóság mellett a témaválasztásomat inspirálta, 

hogy az államigazgatás honvédelmi, nemzetbiztonsági és külügyi területein 

kisebb-nagyobb megszakításokkal 1996-tól 2011-ig a balkáni térséggel 

foglalkoztam, nyelvismeretem (angol, macedón, szerb, horvát, közephaladó albán) 

pedig lehetővé tette helyi források feldolgozását, illetve utazásaim, valamint a 

térségben folytatott munkám során a téma feldolgozásához nélkülözhetetlen helyi 

tapasztalatok megszerzését. 

 A vizsgálat tárgyaként Macedónia választása különös oka, hogy 2003-tól 

2007-ig Szkopjében teljesítettem külszolgálatot, így a térség országai közül itt 

sikerült legtöbb helyszíni tapasztalatra szert tennem. Ezt hasznosan egészítik ki a 

közel-keleti konfliktustérségekben – az illegális migráció egyik fő 

kiindulópontjában –, 2012-13-ban szíriai és libanoni, majd 2015-16-ban iraki 

külszolgálataim alatt szerzett helyszíni ismereteim, amelyek lehetővé tették a 
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közvetlen gyakorlati tapasztalatszerzést az államterek fragmentálódása, az új 

államosodás, valamint az etnikai-felekezeti konfliktusok vizsgálata területén.   

 Az értekezés előzménye a PTE Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok 

Központjában Pap Norbert vezetésével folytatott, Macedóniára, az albán 

szállásterületre, illetve a nyugat-balkáni térség egészére vonatkozó kutatási 

projektekben való részvételem. Ugyancsak fontos előzményt képeznek az USA 

Nemzetvédelmi Egyetem Nemzetközi Biztonsági Karán 2011-12-ben, 

terrorizmusellenes mesterképzés keretében folytatott stratégiai biztonsági és 

irreguláris hadviselés tanulmányaim, amelynek során többek között az etnikai 

konfliktus macedón államra gyakorolt hatását vizsgáltam. 

 

II. CÉLKITŰZÉSEK 

 

 Az értekezés célja a Macedónia államterére ható centrifugális és 

centripetális erők meghatározása HARTSHORNE, R. (1950) vonatkozó elmélete 

alapján, figyelembe véve a Hartshorne-modell PAP N. (2001, 2016) által javasolt 

kiegészítését. További cél javaslat kidolgozása Macedónia államterére ható erők a 

térség, illetve hazánk biztonságát növelő befolyásolására. 

HARTSHORNE, R. (1950) centrifugális erőknek nevezi azokat a tényezőket, 

amelyek az állam az adott területen egységes szervezetként való működése, más 

szóval stabilitása ellen hatnak, és centripetális erőknek azokat, amelyek 

hozzájárulnak az államterület egyben tartásához, az államszervezet stabil 

működéséhez. Hartshorne az 1930-as években kezdte fejleszteni politikai 

földrajzát, a centrifugális és centripetális erőkről szóló cikkét 1950-ben publikálta, 

következésképpen a szemléletmódját befolyásolták a két világháború és a 

dekolonizáció folyamatai. A modell bizonyos tekintetben elavult, illetve az 

államterületre ható tényezők között napjainkra újabbak is felmerültek. PAP N. 

(2001)a dél-európai államokat vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy a 

szupranacionális szervezetek, illetve integrációs folyamatok szerepét is 

figyelembe kell venni az államtérre ható erők elemzése során, majd 2016-ban 

kidolgozta a modell Balkán-félszigetre érvényes változatát (PAP N. 2016), 



9 

 

amelyet ebben a dolgozatban is hangsúlyosan alkalmazunk. Az értekezés egyik 

célja a kiegészített modell érvényességének megállapítása, illetve a modell 

továbbfejlesztése empirikus tapasztalatok alapján. 

Az értekezés további célja annak vizsgálata, hogy az identitásnak (etnikai, 

állami, nemzeti) milyen hatása van a macedón államtérre. A Hartshorne-

modellben az államterekre ható erők között kitüntetett szerepe van az állami és 

nemzeti identitásnak. A világban számos példa azt mutatja, hogy ez a tétel a mai 

napig érvényes. A vizsgálatot Macedónia esetében különösen indokolja, hogy a 

vitatott macedón etnikai identitás, az államtérben élők nagy része által nem 

elfogadott állami identitás – hipotézisünk szerint – destruktív (centrifugális) 

szerepet játszik. 

Megvizsgáljuk, hogy a többségétől eltérő etnikai identitású csoportok 

milyen hatással bírnak az államtérre. A hipotézisünk az, hogy a legnagyobb 

létszámú, a lakosság 25%-át kitevő, a többségétől eltérő vallású, térben az 

Albániával és Koszovóval határos térségre koncentrálódó albán kisebbségnek 

szintén centrifugális hatása van a macedón államtérre. 

Az eredeti Hartshorne-modellben nem szerepel ugyan, de szükségesnek 

tartjuk a szomszédos államoknak a macedón államtérre gyakorolt hatásának 

vizsgálatát, különös tekintettel arra, hogy azok szoros összefüggésben állnak a 

fenti tényezőkkel (etnikai-nemzeti identitás, albán kisebbség szerepe). 

Görögország és Bulgária megkérdőjelezi a macedón identitás létezését, Szerbia 

nem ismeri el a macedón identitás fontos részének tekinthető Macedón Ortodox 

Egyház önállóságát, Albánia és Koszovó gravitációs hatással bírnak a macedóniai 

albán kisebbségre, így azt feltételezzük, hogy összességében a szomszédos 

államok is centrifugális hatással bírnak a macedón államtérre. 

Az eredeti Hartshorne-modellen túllépve megvizsgáljuk a szupranacionális 

szervezetek hatását a macedón államtérre. Az ENSZ az 1990-es években nagy 

szerepet játszott a koszovói konfliktus átterjedésének megakadályozásában, a 

NATO és az EU a 2001-es etnikai fegyveres konfliktust követő rendezésben, és az 

utóbbi két szervezet esetében az integrációs perspektíva továbbra is népszerű 

mind a többségi lakosság, mind pedig a kisebbségek körében. Mindezeket 
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figyelembe véve a nemzetközi szervezetek kapcsán centripetális hatást 

feltételezünk. 

Az értekezés fontos célkitűzése a vizsgálati eredmények gyakorlati 

felhasználhatósága, ezért nem állunk meg eredmények felsorolásánál, hanem 

javaslatot teszünk a macedón államtérre ható centripetális erők regionális 

biztonságot – beleértve hazánk biztonságát – növelő erősítésére, amelynek 

véleményünk szerint fontos eleme Macedónia NATO- és EU-csatlakozása előtt 

álló akadályok elhárítása. Ezzel együtt vitába szállunk azokkal a nemzetközi 

szakirodalomban is fellelhető nézetekkel, amelyek szerint az eltérő identitású 

etnikai csoportok centrifugális hatása kiküszöbölésének legcélszerűbb, a hosszabb 

távú stabilitást szolgáló módja az etnikai választóvonalak mentén történő 

szecesszió. 

 

III. TUDOMÁNYTÖRTÉNETI ÉS SZAKIRODALMI 

ÁTTEKINTÉS 

 

 A téma feldolgozása során primer és szekunder források, statisztikai 

adatok feldolgozására és elemzésére, Macedóniában szerzett terepi tapasztalatokra 

és az ott készített interjúkra támaszkodtunk. Az értekezés módszertani alapját a 

Hartshorne-modell jelenti, amelynek a bemutatását és értékelését HARTSHORNE, 

R. (1950) alapján a „Módszer” fejezetben végezzük el. 

 

III.1. Richard Hartshorne rövid életrajza 

 

Richard Hartshorne amerikai földrajztudós 1899. december 12-én született 

a Pennsylvania államban található Kittanningban. Öt testvérével együtt vidéki 

környezetben nőtt fel. Egyik bátyja, az 1897-ben született Charles, nemzetközi 

hírű filozófus volt. Saját bevallása szerint gyermekkorában a földrajz iránti 

érdeklődést Jules Verne regényei ébresztették fel benne. Ennek ellenére 

matematika szakon szerzett diplomát a Princeton Egyetemen 1920-ban, és a 
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tudományos érdeklődése csak ezt követően, Ellsworth Huntington művei hatására 

fordult a földrajz felé. Huntington javaslatára doktori tanulmányait már a 

Chicago-i Egyetem Földrajz Tanszékén folytatta 1921 és 1924 között. Derwent 

Whittlesey kurzusán itt ismerkedett meg a politikai földrajz alapjaival, Charles 

Colby Észak-Amerika kurzusa pedig a regionális földrajzba vezette be a fiatal 

tudóst. A „Chicago tavi közlekedése” c. értekezésének megvédését követően PhD-

fokozatot szerzett, majd 1940-ig a Minnesota-i Egyetem Földrajz Tanszékén 

kutatott és tanított. Eleinte gazdasági földrajz kurzusokat tartott, majd érdeklődése 

egyre inkább a politikai földrajz felé fordult (MARTIN, G. J. 1994). 

Az USÁ-ban az elsők között foglalkozott a hellyel, mint gazdasági és 

földrajzi tényezővel (HARTSHORNE, R. 1927), többek között kimutatta a szállítási 

költségek szerepét a vas- és acélipari üzemek elhelyezkedésében (HARTSHORNE, 

R. 1928). 1939-ben jelent meg élete fő műve (HARTSHORNE, R. 1939), amelynek 

keletkezési körülményeiről, jelentőségéről külön is szólunk a következő 

fejezetben.  

A II. világháború idején, 1941 szeptemberében Washingtonba hívták, hogy 

szervezze meg a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottsága alárendeltségébe 

tartozó Információ-koordinátori Hivatal (Office of the Coordinator of 

Information), későbbi nevén a Stratégiai Szolgálatok Hivatala (Office of Strategic 

Services, OSS; a Központi Hírszerző Ügynökség, a CIA jogelődje) földrajzi 

részlegét. Rövid idő alatt közel 100 fős szervezetet épített fel, amelyben 75 

geográfus dolgozott. Hartshorne ezt a korszakot kiterjedt politikai földrajzi 

gyakorlatként jellemezte (MARTIN, G. J. 1994). 

A háború után a Wisconsin-i Egyetemen folytatta professzori és kutatói 

tevékenységét, ahol 1970-es nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Ezt követően sem 

szakadt meg a kapcsolata a földrajztudománnyal, előadásokat tartott a Minnesota-i 

Egyetemen, valamint külföldi előadó körutakon vett részt többek között Nagy-

Britanniában és Japánban. 1923-tól 1989-ig folyamatosan részt vett az Amerikai 

Geográfusok Szövetségének (Association of American Geographers, AAG) 

tevékenységében. Tudományos teljesítményét számos amerikai és külföldi 
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kitüntetéssel és díjjal ismerték el. Az amerikai földrajztudomány kiemelkedő 

alakja 1992-ben rákbetegségben hunyt el (MARTIN, G. J. 1994). 

 

III.2. A „The Nature of Geography” jelentősége 

 

Hartshorne 1939-ben megjelent fő műve (HARTSHORNE, R. 1939) „a 

geográfia alapjainak legteljesebb összefoglalása angol nyelven” (HAGGETT, P. 

2006: 369). A „The Nature of Geography” tulajdonképpen Hartshorne részletesen 

kifejtett álláspontja a földrajztudomány „természetéről” és feladatairól az USÁ-

ban múlt század első felében kibontakozó vitában (MARTIN, G. J. 1989). Az 

evolúciós geomorfológia, a történelmi environmentalizmus, a humánökológia, a 

történeti-kulturális földrajz és a Hartshorne nevével is fémjelzett új regionális 

földrajzi irányzat képviselői közötti vitát GINELLI Z. (2016) ismerteti az amerikai 

regionális földrajz „kanonizálásának” körülményeiről írt kitűnő tanulmányában.  

Ez a vita a földrajzi determinizmus és az environmentalizmus háttérbe 

szorulását követően poralizálódott, és két földrajzi elméleti iskolát hozott létre 

(BUTZER, K. W. 1989). Az egyik a kaliforniai Berkeley egyetemről kiinduló ún. 

kaliforniai (vagy nyugati), a másik pedig a Chicago-i, Wisconsin-i és Michigan-i 

Egyetemeken elterjedt középnyugati (vagy keleti) irányzat. A kaliforniai irányzat 

fő képviselője, Carl Ortwin Sauer a korabeli német földrajztudomány 

hagyományaira támaszkodva az USA-ban elsőként vezette be a táj (Landschaft, 

landscape) fogalmát (SAUER, C. O. 1925). Az irányzat a német és francia 

empirikus történeti és kulturális földrajzban gyökerezik (BUTZER, K. W. 1989), és 

a táj ember alkotta, „látható” anyagi formáit kutatta (GINELLI Z. 2016).  

A középnyugati iskola fő képviselője, Hartshorne ezzel szemben a 

fizikailag érzékelhető tárgyi valóság mellett szükségesnek tartotta az olyan 

„kevésbé látható” területformáló tényezők vizsgálatát is, mint a politikai 

szerveződések területi különbségei (HARTSHORNE, R. 1950: 95). HARTSHORNE, R. 

(1939) is főleg a német földrajztudomány eredményeire épített, nézetei Alfred 

Hettneréhez álltak legközelebb (BUTZER, K. W. 1989). HARTSHORNE, R. 1939 

szerint a földrajztudomány alapvető feladata a földfelszín területi különbségeinek, 
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differenciálódásának vizsgálata. Integratív és szintetizáló tudomány, amely egy 

adott területen minden jelenséggel foglalkozhat (AGNEW, J. A. 1989). A 

történettudományhoz hasonló a módszere, a földrajz azonban a jelenségeket egy 

adott területen, míg a történettudomány egy adott időszakban vizsgálja 

(HARTSHORNE, R. 1939; HAGGETT, P. 2006). A földrajztudományban a területi 

differenciálódás vizsgálati kerete a régió, ami azonban, mint módszertani 

fogalom, a tájjal szemben egy mentális konstrukció, a határait a vizsgálat céljától 

függően lehet meghúzni (SMITH, N. 1989). A vitából a középnyugati, új 

regionalista irányzat került ki győztesen, a „The Nature of Geography” pedig 

gyakorlatilag „kanonizálódott” az amerikai földrajztudományban (GINELLI Z. 

2016). 

Hartshorne szintetizáló művét érte ugyan néhány kritika és konstruktív 

bírálat (ACKERMAN, E. A. 1945; SAUER, C. O. 1941), de az azt övező USA-beli 

konszenzus az 1950-es évekig fennmaradt. Ez GINELLI Z. (2016) szerint a 

földrajztudomány háborús feladatainak, Hartsorne ebben vállalt szerepének, 

valamint a McCarthy-időszakban más kutatók ellehetetlenítésének is köszönhető. 

Az 1950-es évekre azonban Hartshorne egyedi vizsgálatokat előtérbe 

helyező, a német földrajztudományi hagyományokra támaszkodó leíró jellegű 

földrajza szembekerült az ún. kvantitatív forradalom alkalmazott matematikai, 

statisztikai modelleket használó, általános törvényszerűségeket kereső 

irányzataival (GINELLI Z. 2016), ami a MARTIN, G. J. (1989) által bemutatott 

Hartshorne-Schaefer vitában (SCHAEFER, F. K. 1953; HARTSHORNE, R. 1954, 

1955) képeződött le. 

A „The Nature of Geography”-t az 1980-as években, a regionális földrajz 

reneszánszával, illetve a kvantitatív forradalom elleni kritikával egyidejűleg 

„rehabilitálták” (GINELLI Z. 2016), majd a mű első kiadásának 50. év fordulójára 

megjelent kötetben (ENTRIKIN J. N. – BRUNN, S. D. (szerk.) 1989) a 

földrajztudomány addigi eredményeit adaptálva újraértékelték. 
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III.3. Hartshorne politikai földrajza 

 

Hartshorne az 1920-as évektől érdeklődést mutatott a politikai földrajz 

iránt. Olvasta Isaiah Bowman „The New World” és James Fairgrieve „Geography 

and World Power” c. műveit, valamint a német politikai földrajzi és geopolitikai 

szakirodalmat. 1931-32-ben ösztöndíjjal Európa utazott, ahol a politikai határokat 

tanulmányozta, különös tekintettel a volt Német Birodalomra (MARTIN, G. J. 

1994). Ennek eredményeként számos, sűrűn idézett publikációja (HARTSHORNE, 

R. 1933, 1937, 1938) jelent meg. 

 1935-ben elsősorban az európai, különösen a német szakirodalomra 

támaszkodva összegezte a politikai földrajz addigi eredményeit, és a politikailag 

szervezett területek tudományaként határozta meg a politikai földrajzot, amelynek 

az egyik célja az államnak, mint területi jellemzőnek, illetve más területi 

jellemzőkhöz való viszonyának a tanulmányozása. Egyúttal bírálta a német 

„Geopolitik”-ot, amelyet inkább nemzeti célokat követő politikai filozófiának, 

mint politikai földrajznak vagy politikatudománynak tekintett. (HARTSHORNE, R. 

1935). 

HARTSHORNE, R. (1941) egy globális szintézisben elemzi az 1938 előtti 

világ politikai földrajzi mintázatát. A világot szervezett államterekre, potenciális 

államokra és tartósan függő területekre bontja. Kelet-Európa instabilitásának 

egyik okának azt látja, hogy nemzetek és az államok határai nem esnek egybe, 

ezzel szemben Nyugat-Európára a nemzetállami berendezkedés jellemző. 

A politikai földrajz funkcionális megközelítéséről szóló művében 

(HARTSHORNE, R. 1950) a tudományágnak módszertani keretet adva összegezte 

politikai földrajzi nézeteit. Egyúttal bírálatot fogalmazott meg az addig uralkodó 

politikai földrajzi irányzatokkal szemben, amelyeket három csoportba sorolt. Az 

elsőbe azok a hagyományos leíró általános földrajzi munkák tartoznak, amelyek a 

történelmi aspektusok mellett tárgyalják például az adott állam konfliktusait más 

államokkal. Hartshorne szerint ezek a munkák informatívak ugyan, azonban nem 

járulnak hozzá a politikai földrajz, mint tudomány fejlődéséhez. A második a 

„történeti megközelítés”, amely azt vizsgálja, hogy egy állam hogyan foglalta el a 
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jelenlegi határai közötti teret. Hartshorne szerint ez vezetett a német 

földrajztudósok, elsősorban RATZEL, F. (1923) azon elméletéhez, amelyben az 

államok fejlődését az élő szervezetekéhez hasonlították. A harmadik a morfológiai 

megközelítés, amely az államtereket földrajzi objektumokként kezeli, vizsgálja 

méretüket, alakjukat, határaikat. Hartshorne szerint ez az általános földrajzi 

megközelítésből ered, amely először a fizikai környezetet vizsgálja, majd 

megkísérel következtetéseket levonni annak a társadalmi viszonyokra gyakorolt 

hatására. Ezzel szemben a politikai földrajznak a politikailag szervezett terek, 

elsősorban az állam funkcióit, az államtérre ható erőket kell vizsgálnia. 

Hartshorne ezt a politikai földrajz funkcionális megközelítésének nevezi 

(HARTSHORNE, R. 1950). 

Hartshorne elméletének elismert korlátja, hogy az független szuverén 

államokra vonatkozik, amelyeknek a szuverenitását külső tényezők nem 

korlátozzák. Ez az államfelfogás mára megváltozott. Egyrészt, a globalizáció, a 

kommunikáció technológia (internet), kereskedelem fejlődése következtében az 

államok egymásra hatása sokrétűbb; másrészt az államszerű működésnek nem 

feltétele az elismerés, amelyre példa a külső hatalom által támogatott kvázi-

államok (pl. Észak-Ciprus, Dnyesztermellék, Abházia, Dél-Oszétia, Hegyi-

Karabah), vagy az egyetlen állam által sem elismert, terrorszervezetként 

nyilvántartott, de az általa elfoglalt területen szuverenként viselkedő Iszlám 

Állam. Az eredeti Hartshorne-modell ezen korlátján azzal igyekszünk túllépni, 

hogy az értekezésben vizsgáljuk a szupranacionális szervezetek és a szomszédos 

államok szerepét az államtérre ható erőkre. 

Hartshorne cáfolja azokat az érveket, miszerint a politikai földrajzban 

először ki kell dolgozni a generikus koncepciókat, általánosan érvényes elveket, 

és azokat alkalmazva lehet csak az egyes specifikus eseteket, régiókat, államokat 

vizsgálni. Ritterre és Humboldtra is hivatkozva amellett érvel, hogy először a 

specifikus eseteket kell elemezni, mivel azok alapján határozhatók meg azok a 

témakörök, amelyek szisztematikusan vizsgálhatók minden állam esetében annak 

érdekében, hogy generikus koncepciókat hozzunk létre. Óv az „a priori” elvek 
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deduktív érveléssel történő szigorú alkalmazásától, mivel azok nem minden 

esetben állják ki a valóság próbáját (HARTSHORNE, R. 1950). 

Az így létrehozott koncepciók érvényességét sem szabad túlbecsülni. A 

földrajztudomány más ágaiban, ahol jóval nagyobb számú esetet (domborzati 

formák, mezőgazdasági és ipari üzemek, települések stb.) lehet vizsgálni, amelyek 

közül számosan kisebb-nagyobb mértékben hasonlítanak egymásra, könnyebb 

általánosan érvényes elveket, elméleteket kidolgozni. Ezzel szemben a politikai 

földrajzban, amennyiben a vizsgálat tárgya az állam, ma is csak kb. 200, 

egymástól különböző esettel találkozhatunk. Emiatt a politikai földrajznak a többi 

földrajztudományi ágnál sokkal nagyobb mértékben kell támaszkodnia az egyes 

esetek vizsgálatára. Az értekezés elkészítése során mi is ezt az elvet követjük, a 

Hartshorne-modellt és kiegészítéseit rugalmasan kezeljük, és a vizsgált esetből 

(Macedónia), illetve más aktuális példák alapján levont következtetésekkel 

igyekszünk azt továbbfejleszteni. 

 

III.4. Kutatási előzmények, szakirodalmi áttekintés 

 

 Hazánkban a jelenkori Balkán-kutatás legjelentősebb műhelye a PTE 

Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja (KMBTK). Az itt folytatott 

kutatások közül az értekezés szempontjából kiemelkedő jelentőségű „A 

mediterrán Európa integrációjának földrajzi kérdései (1998-2001)” c. projekt, 

amelynek eredményeit PAP N. (2001) foglalta össze, aki továbbfejlesztette, illetve 

a hidegháborút követő nemzetközi politikai viszonyokra aktualizálta a 

Hartshorne-modellt, majd MTA doktori értekezésében a térségbeli sajátosságokat 

figyelembe véve megalkotta a Hartshorne-modell Balkán-félszigetre érvényes 

regionális változatát (PAP N. 2016), amellyel az államföldrajzi vizsgálatokhoz, így 

a jelen értekezéshez is időszerű és érvényes módszertani keretet biztosított.

 A „Közösségépítés és kisebbségi integráció mint a sikeres államépítés 

feltétele Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban, a Vajdaságban és Krajinában 

(2008-2012)” c. projekt eredményeit REMÉNYI P. (2014) publikálta. Macedónia 

nem szerepelt ugyan a kutatás célterületei között, de a vizsgált területeken és 
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Macedóniában az államterek fragmentálódása és az új állomosodás kapcsán 

jelentkező konfliktusok hasonlósága, valamint az alkalmazott módszerek miatt ez 

a kutatás is fontos előzménye az értekezésnek. Bosznia-Hercegovina esetében 

REMÉNYI P. (2013) alkalmazta a Hartshorne-modellt, és megállapította, hogy az 

eredeti modell szerint – amennyiben nem vesszük figyelembe PAP N. (2001) 

kiegészítéseit – az államnak már szét kellett volna esnie. PAP N. (2010) hazánk 

dél-európai – beleértve a Balkánt – kapcsolatrendszerét veszi górcső alá, ebben a 

kutatásban már Macedónia is helyet kapott. M. CSÁSZÁR ZS. (2011) az 

államterekre nagy befolyással bíró, ezért a jelen értekezésben is hangsúlyosan 

vizsgált balkáni kisebbségpolitikát, ezen belül a kisebbségek anyanyelvi oktatási 

lehetőségeit térképezte fel a „Magyarország és a balkáni térség interregionális 

kapcsolatrendszere” kutatási projekt keretében; a Macedóniára vonatkozó 

kutatásban az értekezés szerzője is részt vett. A KMBTK 2001-től a Balkán 

Füzetek periodika keretében országmonográfia-sorozatot jelentetett meg, 

amelynek Macedóniáról szóló számának (DÖVÉNYI Z. et al. szerk. 2008) 

kidolgozásában és szakmai gondozásában a szerző is részt vállalt. 2009-ben a 

Katonai Biztonsági Hivatal a KMBTK kutatóival együttműködve átfogó, a 

Nyugat-Balkánt széles összefüggésrendszerben bemutató kötetet (KOBOLKA I. – 

PAP N. szerk. 2009) adott ki, amelynek angol nyelvű változata (KOBOLKA I. – PAP 

N. szerk. 2011) a Külügyminisztérium kiadásában, hazánk európai uniós 

elnöksége alkalmából jelent meg. A kötetben a nyugat-balkáni katonai 

képességekről szóló fejezetet a szerző dolgozta ki. NAGY M. M. (2001, 2009, 

2010) munkáiban rámutatott, hogy a Balkán évszázadok óta a nagyhatalmi 

érdekek metszéspontjában fekszik, és ez a helyzete az itteni államosodási 

folyamatokban is meghatározó szerepet játszik. 

 A hazai történettudományi műhelyek képviselői közül BÍRÓ L. (2010) a 

két világháború közötti jugoszláv állam kialakulásáról, fejlődéséről írt 

monográfiát, és kutatásai során külön kitért Macedónia sikertelennek tekinthető 

integrációjára (BÍRÓ L. 2015a, 2015b). KOCSIS K. (1993) a volt Jugoszlávia 

területén kibontakozó etnikai konfliktusok történeti-földrajzi hátterét vizsgálja, 

KAPRONCZAY P. (2002) a macedón identitást befolyásoló tényezőkkel, CSAPLÁR-
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DEGOVICS K. (2009) pedig a macedóniai albánság helyzetével, konfliktusaival 

foglalkozik. 

 Az értekezés elkészítése során nagymértékben támaszkodtunk macedón, 

illetve más nemzetiségű szerzők Macedóniában, macedón nyelven megjelent 

munkáinak feldolgozására, elemzésére és értékelésére. Ezek a művek rendkívül 

gazdag forrásanyagot kínálnak, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy többnyire 

a macedón nemzeti álláspontot képviselik, ezért a feldolgozás során 

forráskritikával éltünk, illetve a vitatott témákat (2001-es albán felkelés 

megítélése, névvita Görögországgal, identitásvita Bulgáriával) összevetettük a 

nemzetközi szakirodalommal. Erre jó példa macedón katonai teoretikusok könyve 

(ARSZOVSZKI, M. et al. 2006) a 2001-es macedón-albán fegyveres konfliktusról, 

amely részletesen elemzi a konfliktus okait, körülményeit és megoldását. 

Hasonlóképpen, a Macedón Hadsereg akkori vezérkari főnöke könyvében 

(PETROVSZKI, P. 2006) részletesen értékeli a háború alatt hozott politikai és 

katonai döntéseket. A fenti szerzők a 2001-es albán felkelést kizárólag 

Koszovóból kiinduló, Macedónia szuverenitása és területi integritása elleni 

agresszióként értelmezik, és a katonai válasz fontosságát hangsúlyozzák. Ennek 

eredményeként a 2001-es háborúnak az „agresszorok” teljes katonai vereségével 

kellett volna végződnie, nem pedig „természetellenes” módon, nemzetközi 

közvetítéssel megkötött tárgyalásos megállapodással (Ohridi Keretegyezmény), 

amely engedményeket tett az albán kisebbségnek. Nem macedón szerzők 

ugyanakkor többnyire nem osztják azt a nézetet, hogy a 2001-es háború 

Koszovóból kiinduló, Macedónia elleni agresszió volt. KARAJKOV, R. (2008) 

szerint a konfliktust olyan tényezők okozták, mint az albán nyelv és nemzeti 

szimbólumok használatának kérdése. BRUNNBAUER, U. (2004) történeti okokat tár 

fel, amelyek előidézték a macedónok és albánok közötti társadalmi, gazdasági és 

demográfiai megosztottságot. A Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézetének 

tanulmánya (Ethnic Tensions in Macedonia, 2001) hangsúlyozza, hogy a 

macedóniai albán gerillák egy része valóban harcolt a Koszovói Felszabadítási 

Hadseregben (UCK) is, de nagy többségük macedóniai származású, és élvezték a 

helyi albán lakosság támogatását. 
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 SZTAVOVI-KAVKA, I. (2002) lengyel történész egyedülálló, macedón 

nyelven is megjelent műve széles nemzetközi forrásanyagra támaszkodva írja le 

Macedónia történetét az ókortól 2000-ig. Az értekezés szempontjából a 

jelentősége, hogy adalékokat nyújt a macedón identitás, nemzeti eszme és 

államiság fejlődésének megértéséhez. Emellett vizsgálja a független Macedónia 

nemzetközi együttműködését, kapcsolatait a szomszédos államokkal. A fentinél 

vázlatosabb történeti áttekintést ad KISZELINOVSZKI, SZ. (2007). Jelentősége, hogy 

három részre („ASzNOM”, „független” és „ohridi” Macedónia) osztja a macedón 

államiságot, ahol az utóbbiban a macedónok és az albánok közötti 

hatalommegosztás megbénítja az állam normális működését, és az ország csak 

formálisan egységes. A vlah származású, de a macedón nemzeti eszmét képviselő 

történésszel a szerző macedóniai külszolgálata alatt több interjút is készített a 

macedón nemzettudat és államiság, az ortodox egyház szerepe, valamint a két 

világháború közötti szerb kolonizáció, illetve szerbellenes mozgalmak 

témakörében. A két történész balkáni kisebbségekről szóló közös munkája 

(KISZELINOVSZKI, Sz. – SZTAVOVI-KAVKA, I. 2004) a macedóniai kisebbségek 

államtérre gyakorolt hatásának vizsgálatát segítette. 

 A macedón nemzettudat kialakulásának kérdését PERRY, D. M. (2001) is 

vizsgálta az 1893-1903 közötti törökellenes mozgalmak kapcsán. A fenti 

történészekkel szemben azt állítja, hogy ekkor még nem beszélhetünk macedón 

etnikai és nemzettudatról, a felkelők célja az autonómia kivívása volt, bolgár vagy 

macedón nemzeti ambíciók nélkül. 

 Külföldi szerzők macedón nyelven (is) megjelent művei hozzájárultak a 

szomszédos országok macedón államtérre gyakorolt hatásának vizsgálatához. 

SHEA, J. (2002) ausztrál történész a macedón-görög viszonyt történelmi távlatban 

vizsgáló könyvében védi a macedón álláspontot a névvitában. Bizonyítja, hogy az 

ókori macedónok és görögök két külön nép, a macedón nemzettudat ébredését 

pedig a XIX. század második felére teszi. A felhasznált tudományos publikációk 

közül LOZANOVSKA, J. (2012) is a macedón álláspontot támogatja a névvitában, és 

bírálja a görögök „erga omnes” („minden célra”, azaz minden relációban egy név 

használata, amely nem lehet Macedónia) politikáját. Ezzel szemben KOFOS, E. 
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(2009) a görög álláspontot ismerteti és képviseli. Az utóbbi publikáció görög 

szempontból bemutatja a Macedóniához és a macedón népnévhez kötődő 

jelentéstartalmakat. A névvitában képviselt görög álláspont megismeréséhez 

további adalékokat nyújt a görög külügyminisztérium kiadványa (FYROM Name 

Issue). 

 Hasonlóképpen, TROEBST, S. (1997) német történész a Jugoszlávián belül 

létrehozott Macedónia kapcsán kibontakozó bolgár-jugoszláv ellentéteteket 

feldolgozó monográfiájával hozzájárult Bulgária macedón államtérre gyakorolt 

hatásának vizsgálatához, amennyiben megvilágítja az önálló macedón identitás, 

nyelv és kultúra bolgár megkérdőjelezésének közvetlen előzményeit. 

 HANLON, Q. (2009) kötete, amely Jugoszlávia (ezen belül Horvátország, 

Bosznia-Hercegovina és Koszovó), Hegyi Karabah és iraki Kurdisztán esetein 

keresztül vizsgálja az etnikai konfliktusok erőszakossá válásának okait, adta az 

inspirációt a külső támogatással rendelkező nem állami fegyveres szervezetek 

államtérre gyakorolt centrifugális hatásának figyelembe vételére a Hartshorne-

modell kiegészítéseként. 

 NIKODINOVSZKI, B. – SZTOJMILOV, A. (1999) és NIKODINOVSZKI, B. (2000) 

Macedónia katonaföldrajzával foglalkozó művei a népesség- és 

közlekedésföldrajzi viszonyok feldolgozásához és értékeléséhez járultak hozzá. A 

fenti témakörökben Borisz Nikodinovszkival a szerző interjút is készített. 

 A fentiek mellett számos szerző foglalkozott Macedónia – az értekezés 

szempontjából – releváns politikai viszonyaival, az albán kisebbség helyzetével, a 

2001-es konfliktust lezáró Ohridi Keretegyezménnyel (OKE) és 

következményeivel, a nemzetközi szervezetek macedóniai szerepével, illetve az 

EU és NATO-integráció előtt álló akadályokkal. KOINOVA, M. (2009) többek 

között azt vizsgálja, hogy az albánok miért kerültek szembe a macedón 

nemzetállammal, illetve hogyan fejlődött erőszakossá az etnikai konfliktus annak 

ellenére, hogy az albán pártok részt vettek a politikai hatalomgyakorlásban. A már 

említett KARAJKOV, R. (2008) megállapítja, hogy a 2001-es konfliktus lezáró 

OKE javította Macedónia stabilitási kilátásait, de ebben fontos tényező a 

nemzetközi beavatkozás. REKA, A. (2008) albán szerző azt állítja, hogy az OKE 
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után is megmaradt a macedónok elsőbbsége az államban, ezzel szemben LYON, A. 

(2011) szerint egy macedón-albán binacionális állam létrejöttének lehetünk tanúi a 

többi kisebbség rovására. A Nemzetközi Válságcsoport (International Crisis 

Group, ICG) tanulmánya (Macedonia: Ten Years after the Conflict) az OKE utáni 

évtizedet elemzve arra a következtetésre jut, hogy továbbra is szükséges az 

etnikumok közötti viszonyok javítása, a demokrácia és a jogállam erősítése, 

valamint a névvita megoldásával párhuzamosan az euroatlanti integráció 

folytatása. SAIDEMAN, S. M. et al. (2005) többek között a Jugoszláviából kiszakadt 

Macedóniát is esettanulmányként használva azt vizsgálja, hogy az elszakadó 

területek politikusai hogyan választanak egymásra épülő identitásokat (Macedónia 

esetében területi, antik macedón, szláv, ortodox) minél nagyobb hazai és külföldi 

támogatás elérése érdekében. 

 KIM, J. (1998) az USA Kongresszusa számára készített jelentésében 

részletesen ismerteti az ENSZ addig példa nélkül álló, megelőző jellegű 

diplomáciai és katonai misszóját (UNPROFOR-MC, majd UNPREDEP), illetve 

annak hatását az ország stabilitására, az aggodalomra okot adó jelenségekről 

(etnikumok közötti feszültség, instabilitás a koszovói határ mentén) sem 

megfeledkezve. GRILLOT, S. R. (2003) pozitívan értékeli a missziót annak 

ellenére, hogy nem sikerült megakadályoznia a 2001-es etnikai háborút. Az 

összességében pozitív értékelés mellett STAMNES, E. (2004) elismeri, hogy az 

ENSZ minden erőfeszítése ellenére nem tudta kezelni az etnikai konfliktust. 

 JUBERIAS, C. F. – ATANASKOVA, M. (2011) spanyol-macedón szerzőpáros 

Macedónia EU-csatlakozási folyamatát, illetve az azt akadályozó tényezőket 

vizsgálva megállapítja, hogy az EU-tagság előtt álló legnagyobb akadály a 

Görögországgal folytatott névvita. MILENKOSZKI, M. (2005) az EU-csatlakozási 

folyamat és a stabil államhatárok összefüggéseit vizsgálja kötetében. 

 DOWNES, A. B. (2004) az etnikai háborúk esetében az elszakadást javasolja 

az egyállami megoldás, illetve a hatalommegosztás helyett. Az értekezés 

téziseivel ellentétes konklúziója, hogy az autonómia és hatalommegosztás 

általában nem oldja meg a konfliktusokat, ellenben az elszakadás vagy az egyik 

fél katonai győzelme stabilabb megoldásokat eredményez.  
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 Az értekezés elkészítéséhez számos primer forrást is tanulmányoztunk. 

Macedónia alkotmánya (Usztav na Republika Makedonija, 1991) a kisebbségi 

jogi normákat tartalmazza. A 2001-es fegyveres konfliktust lezáró Ohridi 

Keretegyezmény (Ohridszki Ramkoven Dogovor, 2001) határozza meg az 

egységes, de multietnikus állam eszméjét, amelyet sem a többségi macedónok, 

sem a kisebbségi albánok nem éreznek igazán magukénak. A Védelmi Fehér 

Könyv (Bela kniga na odbranata, 2012) a haderő, amely a macedón nemzeti 

identitás egyik fő letéteményese, fejlesztésének fő irányait tartalmazza. 

A macedón-görög kapcsolatrendszert meghatározó alapdokumentum az 

ENSZ közvetítésével 1995-ben megkötött Ideiglenes Megállapodás (Interim 

Accord), amelyben Görögország vállalta, hogy FYROM néven nem akadályozza 

Macedónia felvételét nemzetközi szervezetekbe. Macedón keresetre a hágai 

Nemzetközi Bíróság 2011. decemberi határozatában kimondta, hogy Görögország 

megszegte az Ideiglenes Megállapodásban rögzített kötelezettségeit azzal, hogy 

akadályozta Macedónia felvételét a NATO-ba (Application of the Interim Accord 

of 13 September 1995, The former Yugoslav Republic of Macedonia v. Greece. 

International Court of Juctice, 2011). Görögország azzal védekezett, hogy a 

NATO 2008. évi bukaresti csúcstalálkozóján kiadott közlemény (Bucharest 

Summit Declaration, 2008) szerint a szervezet hozta meg a döntést, hogy a 

névvita megoldásáig elnapolja Macedónia felvételét. 

A centrifugális hatást jelentő macedón-koszovói határvita vizsgálata 

érdekében tanulmányoztuk a macedón-jugoszláv határ kijelöléséről és leírásáról 

szóló szerződést (Zakon za ratifikacija…2001). Ugyanebből a szempontból 

releváns AHTISAARI, M. (2007a) koszovói státuszrendezési terve, amely koszovói-

macedón viszonylatban elismeri a koszovói részről vitatott fenti határszerződés 

érvényességét. A határszerződés által generált számszerűsített területi 

változásokat az USA Külügyminisztériuma Földrajzi és Globális Ügyek Hivatala 

kiadványából (The FYROM-Yugoslavia Boundary, 2002) ismerhetjük meg. 

A nemzetközi szervezetek macedón államtérre gyakorolt centripetális 

hatásának vizsgálata szempontjából tartottuk lényegesnek az ENSZ Biztonsági 

Tanács Macedóniára vonatkozó, főként a múlt század 90-es éveiből származó 
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határozatainak tanulmányozását. Ezek többek között az ország FYROM néven 

ENSZ-be történő felvételéről, a megelőző jellegű katonai misszió (UNPROFOR-

MC, majd UNPREDEP) telepítéséről, mandátumáról és létszámkereteiről szólnak. 

Az EU-macedón relációban a leghitelesebb dokumentumok az Európai Bizottság 

éves jelentései (The former Yugoslav Republic of Macedonia Report, European 

Comission, 2015, 2016) a csatlakozási felkészülésről, emellett tanulmányoztuk az 

EU-nak a 2015-ös belpolitikai válságra válaszul kiadott reformjavaslatait (Urgent 

Reform Priorities, 2015). 

Az értekezésben szereplő statisztikai adatok az Állami Statisztikai Intézet 

(Drzsaven zavod za sztatisztika) 2017-es évkönyvéből (Sztatiszticski godisnik na 

Republika Makedonija) származnak. 

  

IV. MÓDSZER 

 

Az értekezés módszertani keretét Richard Hartshorne centrifugális és 

centripetális erők modellje (HARTSHORNE, R. 1950) adja. Hartshorne elméletének 

egyes elemei már elavultnak tekinthetők, azonban az elmélet egésze, bizonyos 

kiegészítésekkel (PAP N. 2001, 2016), ma is alkalmazható az államok politikai 

földrajzi vizsgálatára. Az azóta eltelt időszak geopolitikai változásai, az 

államosodások, illetve az állomok felbomlása tapasztalatai alapján célul tűzzük ki 

javaslat megfogalmazását a modell további fejlesztéséhez. További alkalmazott 

módszer primer és szekunder források, és kisebb mértékben statisztikai adatok 

feldolgozása. 

 

IV.I. Hartshorne centrifugális és centripetális erők modellje és 

annak mai alkalmazhatósága 

 

Hartshorne szerint az államok célja teljes és kizárólagos ellenőrzés a belső 

politikai viszonyaik felett, a különböző régiók egységes, hatékony államterületté 

alakítása, és az államterületen élő népesség elsődleges – a lokális és regionális 
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lojalitást meghaladó, más államokhoz való lojalitást kizáró – lojalitásának 

biztosítása. A régiók diverzitásával kapcsolatban megállapítja, hogy lehetnek 

olyan területek, amelyeket fizikai vagy humán akadályok választanak el az állam 

többi részétől, ezek között előfordulhatnak olyanok, amelyek kisebb-nagyobb 

mértékben más államokhoz kötődnek, és olyanok, amelyeknek a népessége, 

gazdasági érdekei, politikai kötődése különböznek a többi régiótól. Hartshorne 

centrifugális erőknek nevezi azokat a tényezőket, amelyek az államnak az adott 

területen egységes szervezetként való működése, más szóval stabilitása ellen 

hatnak, és centripetális erőknek azokat, amelyek hozzájárulnak az államterület 

egyben tartásához, az államszervezet stabil működéséhez (HARTSHORNE, R. 

1950). 

Számos társadalmi tényező esetén, mint például a vallás, az oktatás, 

családi élet az államok többsége tolerálja a különbségeket, egy részük azonban, 

tekintettel a fenti tényezők politikai életre gyakorolt hatására, igyekszik azokat is 

az állam egységes irányítása alatt tartani. Az utóbbiakra példa Szaúd-Arábia, az 

öbölmenti arab államok, Pakisztán vagy éppen Szudán, ahol a fenti intézmények 

kizárólag az iszlám vallás előírásainak megfelelően működhetnek. A vallás és az 

oktatás különbözőségének centrifugális hatását az értekezésben a macedóniai 

albán kisebbség esetén is vizsgáljuk. 

Az államok a gazdasági élet területén is igyekeznek egységes rendszert 

létrehozni, egységes fizetőeszközt, szabályozási környezetet és adózási rendszert 

bevezetni. A modell megalkotása óta a gazdaság egységesítésére való törekvés a 

szupranacionális szinten is megjelent, az államok először szabadkereskedelmi 

övezeteket hoztak létre (GATT, NAFTA, CEFTA). Az európai integráció ennél 

magasabb szintre lépett, az EU a tőke, a munkaerő és a szolgáltatások szabad 

áramlását biztosító egységes gazdasági térséggé fejlődött, de Oroszország is 

hasonlót szeretne létrehozni Eurázsiai Unió néven a volt Szovjetunió egyes 

tagállamainak bázisán. 

Az államteret politikailag szervezett téregységnek tekintő politikai 

földrajznak fontos feladata az államtéren belüli regionális különbségek vizsgálata. 

A kisméretű reliktum államoktól eltekintve minden állam elsődleges problémája, 
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hogy hogyan lehet az államtér egymástól különböző régióit egységes, hatékonyan 

működő egésszé integrálni (HARTSHORNE, R. 1950).  

 A közlekedés és a távközlés fejlődése miatt ma már kisebb a jelentősége, 

de centrifugális erőnek tekinthető, ha egy régiót fizikai akadályok (hegyláncok, 

sivatagok) választanak el az állam többi részétől, illetve, ha perifériák nagy 

távolságra esnek az állam központjától. Hartshorne a nagy lakatlan területeket is a 

centrifugális erők közé sorolja, azonban a közlekedés és a távközlés mai szintjén 

ez a tézis már részben elavultnak tekinthető. További humán akadálynak tekinti, 

ha az állam és egy régiója (exklávé) közé egy másik állam ékelődik, különösen, ha 

az, illetve annak lakossága ellenséges érzelmeket táplál a szomszédjával szemben. 

Történelmi példa a Németországtól a lengyel korridorral elválasztott Kelet-

Poroszország, ma pedig Oroszország Kalinyingrádi Területét említhetjük, amelyet 

a NATO-tag Lengyelország és Litvánia határol. 

 A fenti tényezők már Hartshorne korában is kisebb jelentőségűnek 

számítottak, mint azok a centrifugális erők, amelyek az állam egyes régiói 

lakosságának eltérő jellegéből (etnikum, vallás, esetleg ideológia) adódnak. Az 

ebből eredő centrifugális erő a témánk szempontjából is releváns, mivel 

meghatározó jelentősége volt a Jugoszlávia felbomlását kísérő háborúkban, illetve 

a Macedónián belül a macedón többség és az albán kisebbség közötti, 2001-ben 

fegyveres konfliktussá fajuló feszültségben. Ezek az események is igazolták 

Hartshorne tételét, miszerint a régiók lakosságának diverzitása centrifugális 

erőként szétfeszítheti egy állam kereteit. 

 A közös államszervezet önkéntes elfogadása bizonyos fokú kölcsönös 

megértést feltételez, ez nyilvánvalóan könnyebb homogén lakosság esetében. 

Ahol a régiók lakossága valamilyen társadalmi jellemzőjében különbözik 

egymástól, a társadalmi-politikai élet valamilyen fokú egységesítésére irányuló 

állami törekvés ellenállásba ütközhet. HARTSHORNE, R. (1950) jellemző példaként 

az 1918 előtti Magyarországot hozza fel, saját korából pedig Jugoszláviát! 

Jugoszlávia sorsa azt mutatja, hogy Hartshorne tétele beteljesült jóslattá vált, de 

napjaink fegyveres konfliktusai is alátámasztják, hogy a régiók diverzitása 

centrifugális, destruktív erőként működik: orosz szakadárok vs. ukrán állam, 
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szunnita felkelők vs. alaviták által vezetett szír állam, szunniták vs. síita vezetésű 

Irak stb. 

 A fenti centrifugális erőket ellensúlyozandó, szükségesek olyan 

centripetális erők, amelyek egyben tartják az államot. HARTSHORNE, R. (1950) 

hangsúlyozza, hogy egy terület és a rajta élő embercsoport nem elsősorban attól 

lesz működőképes, hatékony állam, hogy nemzetközi szerződések meghatározzák 

területi kiterjedését, határait, valamint elismerik államként való létezését, hanem 

az államterületet egységes politikai szerveződésként egyben tartó, a centrifugális 

erőket ellensúlyozó centripetális erőktől. Hozzátesszük, hogy a mai kor állama 

esetén a centrifugális és centripetális erőket olyan tényezők is befolyásolhatják, 

mint az Internet, a mindent átszövő számítógépes hálózat, illetve az azon keresztül 

folytatott információs hadviselés (pl. Oroszország, Iszlám Állam), valamint 

globális kereskedelem, pénz- és tőkepiac. 

 Az alapvető centripetális erő az a koncepció, eszme, amely igazolja adott 

régiók állammá szerveződését (HARTSHORNE, R. 1950), a politikai földrajzban és 

a politikatudományban meghonosodott kifejezéssel a „raison d’etre”, azaz a 

létezés oka. Ez gyakorlatilag megegyezik RATZEL, F. (1923) államra vonatkozó 

definíciójával, amely szerint az állam a föld és az emberiség egy olyan része, 

amelyet egy megkülönböztető idea szervez egységgé. Azok az államok a 

legerősebbek, amelyekben ez az eszme áthatja az állam egészét, és annak minden 

részére kiterjed. A középkorban ez gyakran nem volt több, mint az egyes régiók 

vezetői által az uralkodónak bármilyen okból tett hűségeskü, ennek következtében 

ezek az államok, pl. Nagy Károly vagy Dzsingisz kán birodalmai gyakran az 

uralkodó halálát követően széthullottak. Ha egy állam elveszti az eredeti „raison 

d’etre”-t, és nem fejlődik helyette új, az előbb-utóbb az állam széteséséhez 

vezethet. HARTSHORNE, R. (1950) történelmi példaként az Osztrák-Magyar 

Monarchiát említi, de a múlt század 90-es éveinek elején ez történt például 

Jugoszlávia és a Szovjetunió esetében is, ami a tétel mai érvényességét igazolja. 

 HARTSHORNE, R. (1950) az államitól megkülönbözteti a nemzet 

koncepcióját. Eszerint a nemzet koncepciója az összetartozás érzésén, bizonyos, 

elsődleges fontosságú értékek közös elfogadásán alapul.  A nemzet nem 
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feltétlenül egy etnikumhoz tartozást, közös genetikai eredetet vagy biológiai 

hasonlóságot jelent, hanem inkább kulturális összetartozást. Az állam 

szempontjából fontos, hogy területén a nemzet koncepciója is érvényesüljön, 

mivel az emberek a saját „fajtájukból” kikerülő kormányzatot részesítik előnyben 

az „idegenekkel” szemben. Az egyén számára is fontos, hogy azonosítsa önmagát 

a nemzetével, ami egyfajta „csoportos önbecsülést” jelent. Ezt az azonosulást 

nevezhetjük nemzeti identitásnak. Az állam számára jelentős összetartó 

(centripetális) erő, ha a területén élők túlnyomó része azonosul a nemzet 

koncepciójával. 

 Ebből következően az állam számára az a legkedvezőbb, ha a területén 

élők, és az adott nemzethez tartozók csoportja minél nagyobb mértékben 

megegyezik. Ha a szeparatizmus szórványos korzikai megjelenésétől eltekintünk, 

ez a helyzet például Franciaország esetében, ahol az államot alkotó régiókat 

évszázadok alatt sikerült egységes nemzetté kovácsolni. Az USA példája sajátos 

abból a szempontból, hogy több állam alkot egy nemzetet. Az egységes nemzet 

kialakulása az 1861-65 közötti polgárháború utánra tehető, amit az is jelez, hogy 

azóta az alakilag többes számú Egyesült Államok kifejezést az angol nyelv egyes 

szám, harmadik személyű igével használja. Svájcban évszázadok alatt német, 

francia, olasz és rétoromán nyelvű régiók alakultak egységes állammá, amelyben 

az eltérő nyelvű régiók lakossága egyöntetűen a svájci nemzethez tartozónak 

vallja magát. ROMSICS I. (2004) azokat a nemzeteket, amelyekre „a közös terület, 

valamint az ugyanazon jogi-politikai és gazdasági keretekhez, tehát államhoz való 

tartozás” jellemző, államnemzeteknek hívja. Az USA és Svájc, mint a nem etnikai 

alapokra épülő nemzet sikeres példájával szembeállíthatjuk a Szovjetunió és 

Jugoszlávia felbomlását. Az utóbbi két esetben is kísérlet történt szovjet, illetve 

jugoszláv „nemzeti identitás” kialakítására, ez azonban nem sikerült 

maradéktalanul, és az államok a „raison d’etre”, a szovjetrendszer, illetve a Tito 

által kialakított délszláv önigazgató szocializmus megszűnése után felbomlottak.  

 Vannak olyan államok is, ahol a nemzeti identitás kialakulása megelőzte 

az államét, Európában ilyen például Írország és Norvégia. Ebbe a kategóriába 

sorolhatjuk az öt ország területén élő, de önálló nemzeti identitással rendelkező 
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kurdokat is, akik még csak egy, az államosodó autonóm területtel (Kurdisztáni 

Régió) rendelkeznek Irak északi részén, de szíriai szállásterületükön is az 

államosodás jeleit mutatják. 

 Közép-Európára és a Balkánra jellemző, hogy a nemzetek etnikai 

választóvonalak mentén fejlődtek ki. A régió sajátossága, hogy az etnikumokra 

épülő nemzetállamok „kizárták” a nemzetből a területükön élő nemzeti 

kisebbségeket, illetve ezek a kisebbségek az anyaország nemzetével azonosítják 

magukat. Az ilyen, „a nyelv és a kultúra azonossága, valamint a közös származás 

mítosza vagy valósága” által meghatározott nemzeteket a már idézett ROMSICS I. 

(2004) kultúrnemzetekként azonosítja, azok más államban kisebbségként élő 

közösségeit pedig nemzetiségnek hívja.  Tipikus példa az első világháborút lezáró 

trianoni békeszerződés után a szomszédos országok területére került magyarok, 

akik egyrészt az anyaország által képviselt magyar nemzettel azonosítják 

magukat, másrészt államaik – a centrifugális hatást kiküszöbölendő – igyekeznek 

asszimilálni őket. Ez a probléma vizsgálatunk tárgyában, Macedóniában is 

fennáll, nevezetesen az albánok nem tekintik magukat a macedón nemzet 

részének. 

 Az identitás centripetális, illetve hiányának centrifugális ereje a 

Jugoszlávia felbomlása után létrejött új államokban is tetten érhető. Szlovénia, 

amely Jugoszlávia idején sem rendelkezett számottevő kisebbséggel, illetve 

Horvátország, ahol a hadműveletek nyomán a korábbi szerb szállásterületek 

etnikai összetétele a horvátok javára erősen megváltozott, tekinthetők a 

legstabilabbnak. Ugyanakkor Bosznia-Hercegovina, ahol az 1992-95 közötti 

polgárháborút lezáró, nemzetközi nyomásra megkötött daytoni békeszerződést 

egyik államalkotó nemzetiség sem tekinti sajátjának, leegyszerűsítve a szerbek és 

a horvátok nagyobb önállóságot, a bosnyákok erősebb állami kohéziót 

szeretnének, egyáltalán nem tekinthető stabilnak. Az egységes állami identitás 

hiánya centrifugális erőként hat, amelyet az is mutat, hogy jelenleg Bosznia-

Hercegovina kvázi nemzetközi protektorátusként létezik. Macedóniában, bár az 

etnikai alapú fegyveres konfliktus közel sem volt olyan súlyos, és nem okozott 

akkora megosztottságot, mint Bosznia-Hercegovinában, a helyzet hasonló: A 
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2001-es macedón-albán fegyveres konfliktust lezáró, a daytoni békeszerződéshez 

hasonlóan nemzetközi közvetítéssel, illetve nemzetközi (USA, EU) nyomásra 

megkötött Ohridi Keretegyezmény által meghatározott alkotmányos 

berendezkedést egyik fél sem érzi igazán magáénak; a macedónok sokallják az 

albánoknak biztosított többletjogokat, az albánok pedig binacionális, föderális 

berendezkedésűvé alakítanák át az egységes államot. 

 Hasonlóképpen, az ukrajnai válság is az egységes nemzeti identitás 

hiányára, illetve az egymással ellentétes regionális identitások centrifugális 

hatására vezethetők vissza. Leegyszerűsítéssel ugyan, de a nyugati és északi 

területeken élők ukrán nemzeti, nyugati értékekhez erősebben kötődő identitása 

áll szemben a keleti és déli területek lakosságának orosz, de legalábbis ruszofil, 

Oroszországhoz kötődő identitásával, amit nyelvi (ukrán vs. orosz) 

választóvonalak is meghatároznak. A Krím-félsziget elszakadása, illetve 

Oroszországhoz csatlakozása a centrifugális hatás egyértelmű manifesztálódása, 

és a további fragmentálódást hosszabb távon várhatóan csak valamelyik külső 

hatalom (Oroszország vagy Nyugat) ukrajnai dominanciája akadályozhat meg, 

illetve egy, a ciprusihoz hasonló befagyott konfliktussal számolhatunk. 

 A gyenge állami identitás centrifugális hatása az ún. „arab tavasz” politikai 

folyamatai során is megfigyelhető. A sokszor mesterségesen meghúzott határok 

között létrehozott országokban az állami identitás elfogadásának, a lakosság 

lojalitásának meghatározó tényezője az elnyomó hatalom által keltett félelem volt 

(KAPLAN, R. D. 2014). Ebben a helyzetben nem meglepő, hogy a diktatórikus 

rendszerek válsága idején a nem állami identitások kerülnek előtérbe. Ezek 

lehetnek törzsi (Líbia), vallási-politikai (a Muszlim Testvériség által képviselt 

politikai iszlám Egyiptomban), felekezeti (síita-szunnita ellentét Irakban, 

Szíriában és Libanonban), etnikai (kurd mozgalmak Irakban és Szíriában), vagy 

éppen a „globális kalifátushoz” köthető (Al-Kaida, Iszlám Állam) identitások. 

Ezen identitások térnyerése az állami identitással szemben anarchiához közeli 

állapothoz (Líbia), polgárháborúhoz (Irak, Szíria) vagy éppen az elnyomó rezsim 

visszatéréséhez (Egyiptom) vezethet. 
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 A fenti példák igazolják HARTSHORNE, R. (1950) tételét, miszerint az 

identitás elsődleges fontosságú centripetális erő, amely meghatározó jelentőséggel 

bír az államok stabilitására. Politikai földrajzi szempontból azt érdemes vizsgálni, 

milyenek az államteret egységgé szervező eszme, illetve a nemzeti identitás 

elfogadottságának regionális különbségei. 

 A magterület („core area”) koncepcióját Hartshorne nem tartja általános 

érvénnyel meghatározónak az államtérre ható centrifugális és centripetális erők 

szempontjából. Vannak olyan államok, ahol az erős magterület szerepet játszott az 

államtér fejlődésében, illetve a nemzeti egység megteremtésében, ilyen például 

Franciaország, Anglia, Svédország, Argentína és Mexikó. Ugyanakkor, 

Spanyolországban a gyenge magterület, vagy az USÁ-ban és Norvégiában a 

magterület hiánya nem akadályozta az államtér fejlődését. HARTSHORNE, R. 

(1950) konklúziója, hogy az erős magterület nem feltétlenül szükséges az állam 

vagy a nemzet kialakulásához. Vizsgálatunk tárgyában, Macedóniában, az 

agglomerációs övezettel együtt a lakosság negyedének otthont adó Szkopje és 

körzete az ország politikai, gazdasági és kulturális központja, tehát kétségkívül 

centrális magterületnek tekinthető. Ugyanakkor, az országban élő albánság 

politikai, oktatási és kulturális központja Tetovó, itt található a macedóniai albán 

pártok központja és két albán tanítási nyelvű egyetem. 

 Az állam stabilitása szempontjából lényeges, hogy milyenek a határai: a 

vitatott, bizonytalan határvonal centrifugális, a nem vitatott határ centripetális 

erőként értelmezhető. Politikai földrajzi szempontból lényeges, hogy a határt ne 

csak az érintett államok ismerjék el, hanem a határ mentén élő népesség is 

(HARTSHORNE, R. 1950). Ennek különös jelentőségét a 2008-ig vitatott macedón-

koszovói határ kapcsán vizsgáljuk az értekezésben. 

 Bár az eredeti Hartshorne-modellben nem szerepel, HARTSHORNE, R. 

(1960) a hidegháború első időszakának tapasztalatai alapján a nemzeti kohézió és 

a belső stabilitás megteremtése mellett a gazdasági fejlődés érdekében célszerűnek 

tartja a kisebb, hasonló fejlettségű államok gazdasági integrációját, illetve 

stratégiai követelményként tekint a katonai potenciál integrációjára. 
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 A Hartshorne-modell rövid leírása a magyar földrajzi szakirodalomban 

CSÉFALVAY Z. (1994) társadalomföldrajzi kötetében jelent meg először. Az itt 

közölt ismertetés tartalmilag megegyezik HAGGETT, P. (2006) kötetében 

megjelent leírással: 

 

„A modern nézetek szerint az állam a Föld felszínének egy darabja, amelynek 

területi határai feszültségi állapot következtében maradnak fenn. Ennek alapját 

Richard Hartshorne wisconsini földrajztudós nézetei adják, aki szerint az állam 

létezése a centripetális és centrifugális erők közötti dinamikus egyensúly 

függvénye. A centripetális erők hatása, hogy összetartják az államot, és 

fennmaradását eredményezik: magukba foglalnak egy közös nyelvet és kultúrát, a 

hosszú, közös történelmet, a megfelelő határrendszert. A centrifugális erők 

hatása, hogy szétszakítják az államot: magukba foglalják a belső, kulturális és 

nyelvi felosztásokat, a rövid közös történelmet és a vitatott határrendszert. Az 

állam folyamatos létezése azon múlik, hogy a centripetális erők hatása felülmúlja 

a centrifugális erők hatását.” (HAGGETT, P. 2006: 518-520) 

 

 A mindkét műben közölt, CSÉFALVAY Z. (1994) kötetében Haggett-re 

hivatkozó ábrában az eredeti Hartshorne-modelltől eltérően a magterület meglétét 

centripetális, hiányát pedig centrifugális erőként ábrázolják. 

 A magyar földrajzi szakirodalomban PAP N. (2001) vállalkozott a 

Harshorne-modell fejlesztésére. Megállapítja, hogy a modellt a két világháború, 

majd az azt követő dekolonizáció folyamatai határozták meg, azonban az 

államterekre hatást gyakorló tényezők az ezredfordulóra módosultak (1. ábra). A 

legfontosabb változtatás, hogy a bezárkózás, gazdasági nacionalizmus 

centrifugális, a szupranacionális tendenciák pedig centripetális tényezőkként 

jelennek meg. 

REMÉNYI P. (2013) Bosznia-Hercegovina esetére alkalmazta a Hartshorne-

modellt, és megállapította, hogy az eredeti modell szerint a centrifugális erők 

túlsúlya miatt az államnak már szét kellett volna esnie. Ez a vizsgálat is rámutatott 
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arra, hogy az államterületre ható centripetális erők között a szupranacionális 

szervezetek hatását is szükséges figyelembe venni. 

 

1. ábra 

Az államterületre ható erők Dél-Európában az ezredforduló időszakában 

 

Forrás: PAP N. 2001 

 

A szupranacionális szervezetek államtérre gyakorolt, Hartshorne korában 

még nem jellemző hatását HÁRY SZ. (2016) stabilizációs és integrációs szerepre 

osztja. Stabilizációs hatású, de legalábbis ilyen szándékú beavatkozást korábban 

csak az ENSZ végzett, a hidegháború végét követően azonban más nemzetközi 

szervezetek, a NATO, az EU és az EBESZ is felvállalnak ilyen missziókat, 

amelyek – az ENSZ korábbi békefenntartó, megfigyelő funkciójától eltérően – 

nem csak a satus quo rögzítését, hanem a konfliktus rendezését, államépítési 

feladatokat is felvállalnak. Az EU növekvő nemzetközi szerepvállalásával ez a 

tevékenység a katonai békefenntartáson túl a közigazgatási, igazságügyi és 

rendőri tanácsadás aspektusaira is kiterjed. 
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 A nemzetközi szervezetek a volt Jugoszlávia területén az elmúlt 25 évben 

lezajlott államosodási folyamatokban is komoly szerepet játszottak. Az ENSZ 

békefenntartó missziója, az UNPROFOR Horvátországban az 1991-ben kialakult 

katonai helyzet szentesítésével hozzájárult a Szerb Krajina kvázi-állami 

intézményeinek fennmaradásához (amelyek végül a Horvát Hadsereg 1995-ös, az 

ország területi egységét helyreállító műveletei nyomán szűntek meg), Bosznia-

Hercegovinában azonban nem sikerült megakadályoznia a polgárháborút. Az 

UNPROFOR, majd később az UNPREDEP Macedóniában konstruktív 

(centripetális) szerepet játszott 1999-ig tartó jelenlétével: sikerült megakadályozni 

a koszovói konfliktus átterjedését az ország területére. A NATO és az EU is aktív 

részt vállalt a balkáni konfliktusok rendezésében. A polgárháborút lezáró Daytoni 

Békeszerződés (1995) által meghatározott – egyébként rendkívül törékeny – 

alkotmányos berendezkedést a NATO, illetve 2004-től az EU katonai erői 

szavatolják. A NATO és az EU Macedóniában szerepet játszott a 2001-es belső 

fegyveres konfliktust követő stabilizációs műveletekben. 

 A NATO és az EU a nyugat-balkáni térség országait az euro-atlanti, illetve 

európai biztonsági, politikai és gazdasági struktúrákba integráló erőként is fellép. 

Ez a perspektíva nagyrészt egyezik az érintett országok stratégiai céljaival, amit 

az is jelez, hogy Szlovénia, Horvátország, Albánia valamint Montenegró már a 

NATO tagjai, és Szerbia kivételével a többi ország is célul tűzte ki a csatlakozást. 

Az EU-integráció esetében egyöntetűbb a kép, Szlovénia és Horvátország már a 

szervezet tagjai, és a többi állam is csatlakozni kíván. A fenti struktúrákba való 

integráció növeli a térség biztonságát, elősegíti az érintett országok biztonsági, 

politikai és gazdasági együttműködését, az európai gazdasági térséghez való 

csatlakozást, ezért centripetális hatással bírhat az egyes államokra. 

 A Hartshorne-modellt kiegészítve, a nyugat-balkáni és más példák alapján 

szükségesnek tartjuk megvizsgálni a nemzeti haderő és a nem állami fegyveres 

szervezetek államtérre gyakorolt hatását. A nemzeti identitás fontos kifejezője a 

nemzeti haderő, ezért vizsgáljuk a Macedón Hadsereg, illetve a nemzeti öntudat és 

az állam fejlődésének összefüggéseit. A másik oldalon az elszakadási törekvések 

manifesztálódásához rendszerint nem elegendő az állammal szembeforduló régió, 
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illetve ott élő embercsoport eltérő – etnikai, vallási vagy ideológiai – identitása, 

ahhoz jól szervezett, a lakosság bizalmát élvező, és külső támogatással rendelkező 

fegyveres szervezetre is szükség van. A Jugoszláviától elszakadó 

Horvátországban a rendőrségre és a területvédelmi erőkre építő Horvát Nemzeti 

Gárda – amelyből később kifejlődött a Horvát Hadsereg – játszotta ezt a szerepet, 

és a kezdeti sikerekhez külföldi (elsősorban német, kisebb részben magyar) 

segítség is hozzájárult. Koszovó –nemzetközileg csak részben elismert – 

függetlensége nem kizárólag a NATO 1999-es Jugoszlávia légi háborújának 

köszönhető, hanem a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) tevékenységének 

is. Az UCK külső támogatását az Albániából csempészett fegyverek, illetve az 

albán diaszpórától származó pénz jelentette. A koszovói UCK mintájára a 

macedóniai albánok által létrehozott, Koszovóból támogatott Nemzeti 

Felszabadító Hadsereg (albán rövidítéssel szintén UCK) a 2001-es fegyveres 

konfliktusban a macedón állam létét fenyegette. Távolabbi példát említve, a 

szingaléz többségű Sri Lanka-i állammal szembeforduló, az indiai tamilok és a 

tamil diaszpóra támogatását élvező tamil EALAM fegyveres szervezet 2009-es 

katonai vereségéig képes volt fenntartani a kvázi-állami struktúrákat az ország 

északi és keleti tengerparti sávjában. Recens példaként említhető az ukrajnai orosz 

szakadárok Oroszország által támogatott, illetve részben szervezett fegyveres 

ereje. Összességében, a Hartshorne-modell kiegészítéseként kijelenthetjük, hogy 

az eltérő identitású régiókban szervezett, a lakosság bizalmát és külső támogatást 

élvező fegyveres szervezetek léte erős centrifugális erőként hat az államtérre, ami 

az érintett régiókban kvázi-állami struktúrák létrehozását, illetve végső soron azok 

elszakadását eredményezheti. 

 Ugyancsak a modell kiegészítéseként, mintegy bevezetve a szomszédos 

országok hatásával foglalkozó fejezetet, külön fejezetben tárgyaljuk a 

közlekedésföldrajzi tényezők hatását a macedón államtérre. Úgy véljük, hogy a 

közlekedésföldrajzi tényezők hatása ellenmondásos: Egyrészt, a 

természetföldrajzi, domborzati adottságokkal alátámasztott nagy áteresztő 

képességű közlekedési folyosók elősegítik a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok 

fejlődését, áttételesen a stabilitást, ezért békehelyzetben centripetális erőként 
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értelmezhetők. Másrészt, konfliktus, háború esetén ugyanezek a folyosók 

hadászati főirányként használhatók, amelyek, különösen katonailag erősebb 

szomszédokkal körbevett állam esetén, centrifugális erőt jelentenek. 

 PAP N.(2016) a térségbeli sajátosságokat figyelembe véve megalkotta a 

Hartshorne-modell Balkán-félszigetre érvényes regionális változatát (2. ábra). 

Eszerint a Balkánon az államok fragmentálódásának a fő mozgatórugója a nyelvi, 

kulturális és vallási homogenizáció biztosítása az államterekben, ezért a fenti 

tényezők heterogenitásának centrifugális, iletve homogenitásának centripetális 

hatása kiemelt szerepet játszik. A térségre nem jellemző, hogy különböző népek 

egy állami keretben évszázadokig együtt éltek volna, ezért ennek a centripetális 

hatása nem érvényesül. A határok történelmi legitimációja jellemzően gyenge 

(centrifugális hatás), ugyanakkor azokat a nagyhatalmak és a nemzetközi 

szervezetek nem engedik megváltoztatni (centripetális hatás). A fragmentáció 

miatt az államokon belüli gazdasági fejlettségi különbségek lecsökkentek, ezért 

azoknak a centrifugális hatása kevésbé jelentkezik. Jelentős centripetális erőként 

érvényesül a nemzetközi szervezetek (ENSZ, NATO, EU, EBESZ) államrendszert 

stabilizáló szerepe. 

A Hartshorne-modellt, illetve annak fenti kiegészítéseit figyelembe véve, a 

Macedóniára ható centrifugális és centripetális erőket az alábbi módszertani 

keretben vizsgáljuk: 

- azállameszme és a nemzeti identitás hatása; 

- az eltérő identitású régiók hatása; 

- a nemzeti haderő és a nem állami fegyveres szervezetek hatása; 

- közlekedésföldrajzi tényezők hatása; 

- szomszédos államok hatása; 

- nemzetközi szervezetek hatása. 
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2. ábra 

Az államterületre ható erők a Balkán-félszigeten 

 

Forrás: PAP N. 2016 
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V. EREDMÉNYEK 

 

V.1. A macedón etnikai-nemzeti identitás és állameszme hatása a 

macedón államtérre 

 

A Balkán-félsziget déli-központi részén elhelyezkedő Macedón 

Köztársaság 1991-ben nyerte el függetlenségét, korábban Jugoszlávia egyik 

tagköztársasága volt. Területe 25 713 km
2
, északról Szerbia és Koszovó, 

nyugatról Albánia, délről Görögország, keletről pedig Bulgária határolja. 

Területét hegységek és mély völgyek tagolják. Legmagasabb pontja az albán 

határon található 2764 m magas Golem Korab. Nagyobb méretű természetes tavai 

az Ohridi-, a Preszpa- és a Dojrani-tó. Legnagyobb folyója a Vardar, amely É-D 

irányban átszeli az országot. Szeizmikusan aktív terület, jellemző, hogy a 

fővárost, Szkopjét 1963-ban szinte teljesen lerombolta egy katasztrofális erejű 

földrengés. 

A legutóbbi népszámlálás (2002) adatai alapján lakosainak száma 2 022 

547 fő, az átlagos népsűrűség 78,7 fő/km
2
, a lakosság 58%-a városokban él. A 

főváros, Szkopje az ország északi részén helyezkedik el, további nagyobb 

városok: Bitola, Kumanovo, Prilep és Tetovo. 

Macedónia gazdag különböző ásványkincsekben, amelyek közül említésre 

méltóak a cink, az ólom, a mangán, a nikkel, a réz, a vasérc és a wolfram. 

Területén jelentős számban találhatók hőforrások. 

Az országban jó minőségű zöldségeket és gyümölcsöket termesztenek, és 

ugyanez mondható el a szőlő- és bortermelésről is. 

A gazdasági teljesítmény a függetlenség 1991-es elnyerése után 

Jugoszlávia felbomlása, illetve a területén kitört háborúk, és nem utolsósorban 

Görögország embargója miatt visszaesett. A bruttó hazai termék (GDP) 1996-ban 

növekedett első alkalommal, 2003-ig az átlagos évi növekedés szerény, mindössze 

2%-os mértékű volt (2001-ben a növekedést visszavetette a belső fegyveres 

konfliktus), 2003-tól 2008-ig pedig átlagosan évi 4%. Macedónia 
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makroökonómiai helyzete viszonylag stabil, de a munkanélküliség továbbra is 

magas. A GDP a stagnálásnak tekinthető 2012-es 0,4%-os csökkenést követően 

2013-ban európai szinten is kimagasló 3,2%-os növekedést produkált, amely 

2014-ben (3,8%), 2015-ben (3,7%) és 2016-ban (2,4%) is – csökkenő mértékben 

ugyan, de – folytatódott. A makroökonómiai stabilitást alacsony inflációval és a 

macedón dénár (MKD) euróhoz kötött stabil árfolyamával tartják fenn, 

ugyanakkor súlyos társadalmi és gazdasági probléma a csökkenő tendenciát 

mutató, de továbbra is magas munkanélküliség. A munkanélküliségi ráta a 2012-

es 31,1%-ról 2013-ban 28,9%-ra, 2014-ben 28,1%-ra, 2015-ben 26,1%-ra, majd 

2016-ban 23,6%-ra csökkent. Ez továbbra is nagyon magas arány, amit súlyosbít, 

hogy a 15-24 éves korosztályban 46% a munkanélküliek aránya (The World Bank 

in FYR of Macedonia).  

Macedónia legfontosabb kereskedelmi partnere az EU, oda irányul a 

kivitel 60%-a, és onnan érkezik a behozatal 48%-a. A nyugat-balkáni térség 

(tulajdonképpen a CEFTA régió) a második legfontosabb partner, amely az 

exportból 35%-kal, az importból pedig 11%-kal részesedik. Az ország fő kiviteli 

cikkei a vas, acél, nikkel, textil termékek, a fő behozatali termékek pedig a 

nyersolaj, elektromos áram, hengerelt acél és járművek. Macedónia egyik fő célja 

az Európai Unióhoz való csatlakozás. 2001 áprilisában az EU Stabilizációs és 

Társulási Megállapodást kötött Macedóniával, majd 2005 decemberében 

tagjelöltnek nyilvánította. Ez utóbbi azonban csak politikai gesztusnak 

minősíthető, mivel a csatlakozási tárgyalásokat azóta sem kezdték el. Macedónia a 

NATO-tagság elérésére is törekszik, 1998 óta tagjelölt, de a szövetségbe való 

meghívását a 2008. áprilisi NATO-csúcson az ország alkotmányos nevét vitató 

Görögország megakadályozta. 

Az idegenforgalom szempontjából a legnépszerűbb az Ohridi-tó környéke, 

illetve Ohrid városa, amelyet egyedülálló természeti és kulturális értékei miatt az 

UNESCO a világörökség részének nyilvánított. 

Közlekedési szempontból Macedónia nemzetközi jelentőségét az adja, 

hogy fő közlekedési útvonalak kereszteződésében fekszik. Nevezetesen, É-D 
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irányban a X., Ny-K irányban pedig a VIII. páneurópai folyosó szeli át az 

országot. 

 Az ország mai területére kb. i.e. 2000-től megkezdődött a különböző 

indoeurópai törzsek, köztük az antik macedónok betelepülése, amelyek 

jellemzően a Vardar, a Bisztrica, a Sztruma és a Meszta folyók völgyeiben 

telepedtek le. Az i.e. kb. 1200-tól 168-ig fennálló antik macedón állam hatalmas 

fejlődésen, illetve expanzión ment keresztül, amelynek során Ázsia egy részét is 

elfoglalta, végül azonban vereséget szenvedett a Római Birodalomtól, amely a 

területét több tartományra osztotta. 

 Az egész Balkán-félsziget, így Macedónia etnikai struktúrájában is 

jelentős változást eredményezett a szláv törzsek betelepülése a VI. század végén, 

illetve a VII. század elején. A szlávok keveredtek az itt élő népekkel, és hatást 

gyakorolt rájuk azok kultúrája. 

 A XIV. század végétől egészen az 1912-13-as balkáni háborúkig 

Macedónia török uralom alatt állt. Ebben az időszakban a lakosság egy részét 

iszlamizálták, illetve Ázsiából török és roma, Albániából albán és vlah, Nyugat-

Európából pedig – az inkvizíció elől menekülve – zsidó lakosság települt az 

országba. 

 Az ország mai területén (Vardari Macedónia), a Görögországhoz tartozó 

Égei Macedóniában és a Bulgária nyugati részén található Pirini Macedóniában 

élő szláv ajkú népesség a XIX. század 60-as éveitől – elsősorban a bolgár 

befolyással szemben – kezdte magát macedónnak hívni. Macedónia a mai 

területén 1944-ben a titói Jugoszlávia keretei között nyerte el a nemzeti és 

kulturális, majd a függetlenség 1991-es kikiáltásával a politikai önállóságot. 

Görögország nem ismeri el az ország alkotmányos nevét (emiatt 1993-ban az 

országot Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, FYROM néven vették fel az 

ENSZ-be), Bulgária pedig az önálló macedón nemzet és nyelv létét, az utóbbit 

nyugat-bolgár nyelvjárásnak tartja. 
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V.1.1. Macedóniához és a macedónokhoz kötődő jelentéstartalmak 

 

  Az macedón identitás értelmezéséhez szükséges megvizsgálni, hogy – az 

egyébként a görög identitásnak is részét képező – „Macedónia” földrajzi névhez, 

illetve a „macedónok” népnévhez milyen jelentéstartalmak kapcsolódnak. A 3. 

ábra szemlélteti Macedónia jelentéseit. 

 

3. ábra 

Macedóniához kötődő jelentéstartalmak 

 

Szerk.: HÁRY SZ. 

A vörös vonallal lehatárolt terület az ókorban létezett Macedón Királyság 

eredeti (hódítások előtti) területét jelenti. Ez fontos hivatkozási alap a 

görögöknek, mivel az ókori Macedón Királyságnak és a mai Macedón 

Köztársaságnak kevés a közös területe. 

 A zöld vonallal határolt terület az ún. földrajzi Macedónia, amely magában 

foglalja a mai Macedón Köztársaságot (Vardari Macedónia), Görögország északi 

részét (Égei Macedónia), Bulgária nyugati részét (Pirini Macedónia), és 
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Albániában az Ohridi-tó és a Preszpa-tó környéki részét. A mai macedónok 

identitása erősen kötődik ehhez a területhez, tulajdonképpen a földrajzi 

Macedóniát tekintik a hazájuknak. A görögök számára ez elfogadhatatlan, mivel 

szerintük ez a szemlélet területi követeléseket rejt magában Görögországgal 

szemben. 

 A narancs színű terület a mai Macedón Köztársaság, amely az 1912-13-as 

balkáni háborúk nyomán alakult ki, amelynek során Vardari Macedónia 

(gyakorlatilag a mai Macedónia) Szerbiához, Égei Macedónia Görögországhoz, 

Pirini Macedónia pedig Bulgáriához került. Az I. világháborút követően ez a 

terület a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, majd 1929-től a Jugoszláv Királyság 

része lett. A II. világháború után a titói Jugoszláviában tagköztársasági státuszt 

kapott, ami nagymértékben hozzájárult a mai macedón nemzet, nyelv és identitás 

fejlődéséhez. Az identitás megerősödésének egyenes következményeként 

Jugoszlávia felbomlása idején, 1991-ben Macedón Köztársaság néven függetlenné 

vált. 

 A lila színnel jelölt terület Görögország északi része, amelyet a görögök az 

egyetlen Macedóniának tekintenek. Ugyanakkor a mai macedónok szemében ez a 

terület nem csak a földrajzi Macedónia, hanem a (szláv) macedónok hazájának a 

része, akiket a görögök a két világháború között, illetve a 1946-49-es 

polgárháború során elüldöztek, vagy erőszakosan asszimiláltak. Görögország nem 

ismeri el kisebbségek létezését a területén, a törököket muzulmán görögöknek, a 

megmaradt néhány ezer fős macedón kisebbséget pedig elszlávosított görögöknek 

tartják. 

 Hasonlóképpen a „macedón” népnévnek is eltérő jelentéstartalmai 

léteznek (KOFOS, E. 2009). Jogi értelemben jelentheti Macedónia állampolgárait, 

nemzeti-etnikai értelemben a macedón nemzetiségűeket, Görögország szerint 

pedig azokat görögöket, akik Észak-Görögországban élnek. Bulgária nem ismeri 

el a macedón nemzet, nyelv és identitás létezését, de Bulgáriában regionális 

értelemben macedónoknak hívják a Pirini Macedónia területén élőket, akik 

Macedónia szerint macedón, Bulgária szerint viszont bolgár nemzetiségűek. 
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V.1.2. A mai macedón nemzeti-etnikai identitás kialakulása 

 

  A macedón nemzeti-etnikai identitás, nemzettudat kezdeteinek időpontja, 

illetve léte vitatott. Egyes tudósok (SHEA, J. 2002, SZTAVOVI-KAVKA, I. 2002) 

szerint a macedón nemzettudat kialakulása a XIX. század 60-as éveire tehető, 

mások (pl. BRUNNBAUER, U. 2004) szerint 1944 előtt nem beszélhetünk macedón 

nemzettudatról. A Görögországban és Bulgáriában elterjedt nézetek szerint a 

macedón etnikai és nemzeti identitást a titói Jugoszláviában mesterségesen hozták 

létre annak érdekében, hogy a macedónokat és a bolgárokat megkülönböztessék 

(KOFOS, E. 2009). 

 Az első csoportba tartozók rámutatnak arra, hogy a macedón nemzettudat 

kialakulása összefügg a törökellenes mozgalmakkal, illetve azzal, hogy a 

Macedónia elnevezésnek politikai jelentősége lett, területét a környező 

nemzetállamok, Görögország, Szerbia, Bulgária igyekeztek az Oszmán 

Birodalomtól megszerezni. A kialakuló nemzettudat inkább a területhez, mint az 

etnikumhoz kötődött: az első csoportba tartozó tudósok is elismerik, hogy az 

oszmán uralom alatt a Macedónia területén élő ortodox vallású szláv népesség 

aszerint számított bolgárnak vagy görögnek, hogy melyik egyházhoz tartozott. A 

lokális dialektusok különbsége ellenére a bolgárokkal való azonosságot a közös 

nyelv és a törökök elleni közös harc, valamint a görög kulturális és nyelvi 

befolyás elleni küzdelem is erősítette (SZTAVOVI-KAVKA, I. 2002). 

 A XIX. század második felében a macedónok és bolgárok 

megkülönböztetésére az egyik írott bizonyíték a bolgár nyelven megjelenő 

„Pravo” c. isztambuli folyóirat 1870. november 30-i számának egyik cikke amely 

szerint „a bolgárok és a bolgár nyelv egy dolog, a macedónok és a macedón nyelv 

pedig egy másik” (SHEA, J. 2002). 

 A 1877-78-as orosz-török háborút követően a győztes Oroszország a San 

Stefano-i békeszerződésben indítványozta a teljes Macedóniát és Trákiát is 

magában foglaló Nagy-Bulgária létrehozását. A nagyhatalmi erőegyensúlyra 

törekvő Nagy-Britannia és Franciország ellenezték az orosz befolyás alatt álló 

területek ilyen mértékű növekedését, és az 1878-as berlini kongresszuson 
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visszaadták Macedóniát Törökországnak. 1878-ig a Bulgária és Macedónia 

területén élő népek társadalmi, politikai és gazdasági fejlődése gyakorlatilag 

azonos volt, ezt követően azonban egyre inkább jellemző volt a macedón tudat 

erősödése (SZTAVOVI-KAVKA, I. 2002). 

 A XIX. század végén Macedónia autonómiájának elérésére és a török 

uralom felszámolására való törekvést az 1893-ban, Goce Delcsev és Damjan 

Gruev által létrehozott Belső Macedón Forradalmi Szervezet (Vnatresna 

Makedonszka Revolucionerna Organizacija, VMRO) fejezte ki leginkább. 

Ugyanakkor arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a macedón tudat ebben az 

időszakban nem feltétlenül jelentett etnikai tudatot: a VMRO körül tömörülő 

macedóniai értelmiség nagy része etnikailag bolgárnak vallotta magát, a macedón 

tudat pedig a földrajzi helyhez kötődött. A törökellenes mozgalmat megosztotta, 

hogy az ún. Legfelső Macedóniai Bizottság (Vrhoven Makedonszki Komitet) nem 

Macedónia függetlenségét, hanem Bulgáriával való egyesülését tekintette a 

mozgalom céljának (SHEA, J. 2002). PERRY, D. M. (2001) szerint a 

forradalmároknak nem voltak kimondottan bolgár vagy macedón nemzeti céljai, 

az autonómia általános célján túl a török uralom utáni politikai berendezkedésre 

nem voltak konkrét terveik. 

 A macedón történetírás a macedón etnikai tudat fontos jelének tekinti 

Krszte Miszirkov 1903-ban, Szófiában megjelent „A macedón ügyekről” (Za 

makedonszkite raboti) c. művét, amelyben kinyilvánítja, hogy a macedónok és a 

macedón nyelv különbözik a bolgártól, illetve a bolgár nyelvtől (KISZELINOVSZKI, 

Sz. 2007). Miszirkov célul tűzte ki egy macedón irodalmi nyelv létrehozását a 

szerbtől és a bolgártól legtávolabb álló prilepi-bitolai dialektusra építve. 

 A mai Macedónia államiságának első történelmi előzménye az 1903-as 

törökellenes Ilinden-felkelés által létrehozott, 10 napig létező Krusevói 

Köztársaság. Ugyanakkor a macedón nemzeti-etnikai tudat még ebben az 

időszakban sem nevezhető letisztultnak, amit az is mutat, hogy a felkelés vezetőit 

a bolgár történelem is a saját hőseinek tekinti. 

 Az 1912-13-as balkáni háborúk következményeként megszűnt a török 

uralom, Macedónia területének 12%-át (Pirini Macedónia) Bulgária szerezte meg, 
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50%-a (Égei Macedónia) Görögországhoz, 38%-a (Vardari Macedónia, 

gyakorlatilag a mai Macedónia területe) pedig Szerbiához került. Ebben az 

időszakban az önálló macedón nemzettudat egyik jele, hogy Dimitrija Csupovszki 

az I. balkáni háborút lezáró 1913-as londoni konferencia elé terjesztett 

„Macedónia és a macedónok” c. dokumentumban kérte az európai nagyhatalmak, 

elsősorban Oroszország segítségét a török uralom alól felszabaduló Macedónia 

fenti három ország általi megszállásának megakadályozása érdekében (SHEA, J. 

2002). Az I. világháborút lezáró békeszerződések kisebb határmódosításoktól 

eltekintve a balkáni háborúk nyomán kialakult felosztást szentesítették 

Macedóniában. 

 A két világháború között Vardari Macedóniában a szerbek elleni ellenállás 

megosztott volt abból a szempontból, hogy a Bulgáriával való egyesülést vagy az 

önállóságot tűzte-e ki célul (KISZELINOVSZKI, Sz. 2007). Az előbbi csoportba 

tartozók szerint a macedónok bolgár nemzetiségűek, nyelvük pedig a bolgár nyelv 

délnyugati dialektusa. Az őket képviselő VMRO a szerb kolonizáció és 

asszimilációs törekvések ellen fegyveres ellenállást is kifejtett.  Az 1920-as 

években sikeres merényleteket követtek el a szerb hatalom helyi képviselői, majd 

1934-ben Karagyorgyevics Sándor jugoszláv király ellen. Azt az elképzelést, 

hogy a macedón egy különálló, önálló nyelvvel rendelkező szláv nép, elsősorban 

a baloldal képviselte, és 1935-től ehhez a Jugoszláv Kommunista Párt, illetve a 

Komintern támogatását is megszerezte. Közülük az ún. „maximalisták” a 

macedón területek (Vardari-, Égei- és Pirini Macedónia) egyesítésével képzelték 

el az önálló macedón államot, míg a „minimalisták” a Vardari Macedónia keretei 

között. 

 A II. világháború alatt Macedónia keleti része bolgár, nyugati része olasz, 

középső része pedig német megszállás alá került. A macedón kérdés megoldását a 

jugoszláv kommunisták vették a kezükbe, akik sikeresen összekapcsolták a 

megszálló hatalmak elleni antifasiszta harcot a macedón államiság Jugoszlávián 

belüli megteremtésével, ezért a macedónok nagy számban csatlakoztak Titó 

partizánhadseregéhez. A Macedón Népfelszabadító Antifasiszta Gyűlés 

(Antifasiszticsko szobranie na narodno oszloboduvanje na Makedonija, 
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ASzNOM) 1944. augusztus 2-i ülésén a Vardari Macedónia területén megalakult 

a Macedón Népköztársaság, és csatlakozott a szocialista Jugoszláviához. 

 

V.1.3. Macedón államiság 

 

 KISZELINOVSZKI, Sz. (2007) a macedón államiság történetét három részre 

osztja. Az első periódus 1944. augusztus 2-től 1991. szeptember 8-ig tart, a 

szocialista Jugoszlávia tagköztársaságaként létező Macedónia időszaka, az ún. 

„ASzNOM” Macedónia. A második időszak a függetlenség kikiáltásától (1991. 

szeptember 8.) a 2001-es fegyveres konfliktust lezáró Ohridi Keretegyezmény 

aláírásáig (2001. augusztus 13.) tart, ezt a történész a „független” Macedónia 

időszakának, az azóta tartó időszakot pedig „Ohridi” Macedóniának nevezi. 

 Az „ASzNOM” Macedónia a történelemben először állami keretet 

biztosított a macedón nemzet fejlődéséhez, amelyben a szocialista modernizáció 

és a nemzetépítés egyidejűleg zajlott. A tagköztársaságban a macedón volt az 

egyetlen államalkotó nép, a többi etnikai csoport kisebbségi, majd 1974-től 

nemzetiségi státuszt élvezett. Létrehozták a macedón nemzeti-kulturális 

intézményeket (Szent Cirill és Metód Egyetem, Macedón Tudományos és 

Művészeti Akadémia, Nemzeti Történelmi Intézet, Macedón Nyelvi Intézet stb.). 

1945-ben kodifikálták a macedón irodalmi nyelvet, amely a prilepi-bitolai 

dialektushoz állt legközelebb. 1946-ban megjelent az első macedón 

nyelvtankönyv, és az általános- és középiskolai oktatást ezen a nyelven folytatták. 

Ugyanakkor, Jugoszlávia „fő” hivatalos nyelvét, a szerb-horvátot is széles körben 

használták, és emiatt a macedón beszélt nyelvben elterjedtek a szerb szavak, 

kifejezések. 

 A szláv nyelvű nemzetek identitásának fontos kifejezője az ortodox 

(pravoszláv) vallás. A macedón egyház már 1945-ben törekedett az önállóságra, 

ehhez azonban a jugoszláv kommunista hatalom akkor még nem járult hozzá, 

mivel tartott a túlzott macedón önállóságtól, ezért a kezdeményezők 

tevékenységét a „jugoszláv népek testvérisége és egysége” elleni fellépésnek 

ítélték (KISZELINOVSZKI, Sz. 2007). Az egyházi intézmények 1959-ig a Szerb 
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Orotodox Egyház közvetlen fennhatósága alatt maradtak, majd 1967-ig autonóm 

státuszt élveztek a Szerb Ortodox Egyházon belül. 1967-ben a Macedón Ortodox 

Egyház – a szerb egyház ellenállása dacára – kihirdette autokefál (független) 

státuszát, de a szerb egyházi tradíciókat megőrizte. 

 A széleskörű kisebbségi jogok ellenére a szocialista modernizáció és 

macedón nemzetépítés folyamata alatt a többségtől eltérő nyelvű, kultúrájú, 

klánokra épülő társadalmi szerkezetű albánság gazdaságilag és társadalmilag 

marginalizálódott (BRUNNBAUER, U. 2004), ami előrevetítette az államtérre a 

függetlenség kivívása után gyakorolt centrifugális hatást. 

 A titói Jugoszlávia felbomlása nyomán – követve Szlovénia és 

Horvátország példáját – Macedónia 1991-ben kikiáltotta a függetlenségét. A 

függetlenséget követően a macedón etnikai-nemzeti identitás fontos részévé 

váltak az antik macedón hagyományok és szimbólumok, ami kiváltotta az antik 

macedón örökséget kizárólag magáénak valló Görögország ellenszenvét. A 

macedónoknak csak elenyésző töredéke vallja, hogy a mai macedónok közvetlen 

leszármazottai lennének Nagy Sándor népének, és ezzel kapcsolatban a hivatalos 

macedón történetírás is csak annyit említ, hogy VI-VII. században Macedónia 

területére érkező szláv törzsek asszimilálták az itt élő lakosságot. Ennek ellenére 

az antik identitás választása SAIDEMAN, S. M. et al. (2005) szerint tudatos döntése 

volt a nemzetközi elismerésre törekvő független állam politikai vezetésének: a 

legitimitás, illetve a macedón nemzeti öntudat növeléséhez, a nacionalista 

macedónok és a diaszpóra megnyeréséhez a területhez kötődő identitást közösségi 

identitással is szerették volna erősíteni. Ugyanakkor a közösségi identitás más 

elemei, mint az ortodox vallás és a szláv tudat nem voltak elegendőek a szerbektől 

és bolgároktól való megkülönböztetésre, illetve még jobban elidegenítették volna 

az albánokat. 

Az új alkotmány az országot a macedónok nemzetállamaként határozta 

meg. Ezzel gyakorlatilag a macedón nemzeti koncepció állameszmévé vált. Az 

albánok ezt úgy élték meg, hogy a státuszuk még a volt Jugoszláviához képest is 

degradálódott (KOINOVA, M. 2009). Az albánok küzdelme az államalkotó 

státuszért, az államigazgatásban való arányos képviseletért, a nemzeti 
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szimbólumaik és nyelvük használati jogának szélesítéséért 2001-ben fegyveres 

konfliktushoz vezetett, amelynek a nemzetközi közvetítéssel 2001. augusztus 13-

án megkötött Ohridi Keretegyezmény (OKE) vetett véget. (A macedón-albán 

konfliktust részletesen az V.2. fejezetben tárgyaljuk.) 

Az OKE szerint az ország többnemzetiségű, demokratikus, de egységes 

állam, és ezzel elébe megy a kétségkívül létező albán föderalizációs, illetve 

szeparatista törekvéseknek. Ugyanakkor a kisebbségek számára a nemzetközi 

normákon túlmutató egyéni és közösségi jogokat garantáltak, többek között a 

számarányuknak megfelelő képviseletet az államigazgatás és a közintézmények 

minden szintjén (részletesen ld. V.2. fejezet). Az OKE alapján elfogadott új 

alkotmány a többségi és kisebbségi etnikumokra a „nép”, illetve „etnikai 

közösség” kifejezést használja a „nemzetiség” helyett. Az új alkotmányszöveg 

már nem tartja az államot a macedónok monopóliumának, de a macedónok 

bizonyos fokú elsőbbsége a többi etnikai csoporttal szemben továbbra is 

fennmarad: „A Macedón Köztársaság állampolgárai, a macedón nép, és a határain 

belül élő azon állampolgárok, akik az albán, török, vlah, szerb, roma, bosnyák 

néphez tartoznak…” (idézi: REKA, A. 2008: 59). 

Az OKE gyakorlatilag eleget tett az albán követeléseknek az 

alkotmányreform, az albánok államigazgatásban való arányos képviselete, és az 

államhatalom decentralizációja tekintetében (REKA, A. 2008). Ugyanakkor, a 

macedónok egy része szerint az OKE fenyegeti Macedónia államiságát. 

KISZELINOVSZKI, Sz. (2007) megállapítja, hogy az OKE nyomán létrejött 

macedón állam csak formálisan egységes, a gyakorlatban „politikai dualizmus” 

jött létre, amelyben az ellentétes nemzeti és politikai érdekű macedón és albán 

etnikum közötti hatalommegosztás megbéníthatja az állam működését. Egy 2006-

os UNDP-felmérés szerint a macedónoknak csak 11%-a támogatta az OKE-t. 

A 2001-es fegyveres konfliktusban a macedón államhatalommal 

szembeszálló albán gerillaszervezet, az ONA politikai örököse, a 2002-től 2006-ig  

a baloldali SzDSzM-mel, 2008-tól 2016-ig a jobboldali VMRO-DPMNE-vel, 

majd 2017-től újra az SzDSzM-mel együtt kormányzó Demokratikus Unió az 

Integrációért (DUI) párt deklarált célja az OKE teljes végrehajtása, konszenzuális 
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demokrácia felépítése, NATO és EU-integráció. Mindazonáltal, a macedónok 

szerint a DUI nem adta fel azt – az egyébként nyíltan soha nem kinyilvánított – 

tervét, hogy elszakítja Macedónia albán többségű nyugati területeit, és ezzel 

hozzájárul „Nagy-Koszovó” vagy „Nagy-Albánia” létrehozásához. Erre utal a párt 

retorikája és szimbolikája: a macedónok szerint a párt nevében az „integráció” az 

albánok egy államban való egyesítését jelenti, a DUI jelvényében a párt albán 

nyelvű rövidítése (BDI) feletti hét csillag közül hat azokat a területeket (Albánia, 

Koszovó, Dél-Szerbia, Ény-Macedónia, Ulcinj környéke Montenegróban és 

Csameria ÉNy-Görögországban) jelképezi, ahol albánok élnek a Balkánon, a 

hetedik, bekarikázott csillag pedig magát „Nagy-Albániát”. Mindezt részben 

alátámasztja, hogy egy 2011-es felmérés szerint az albán többségű macedóniai 

járásokban élők kétharmada támogatja egy közös albán állam (Albánia és 

Koszovó) létrehozását, és több mint 50%-uk úgy gondolja, hogy ez „hamarosan” 

meg fog történni (Macedonia: Ten Years after the Conflict. 2011). 

Az OKE-t követő macedón kormányok fokozatosan végrehajtották az 

egyezmény előírásait, hozzájárulva az etnikumközi viszonyok javításához. A 

legerősebb albán párt, a DUI 2002-2006 között, majd 2017-től az SzDSzM-mel, 

2008-tól 2016-ig a VMRO-DPMNE-vel közös részvétele a kormányban az 

etnikumközi béke fontos tényezője. Ugyanakkor a 2006-tól 2016-ig több cikluson 

át kormányzó macedón párt, a VMRO-DPMNE szimbólumokban (pl. 

monumentális antik szobrok telepítése Szkopje belvárosába) is megnyilvánuló 

nacionalista politikája elidegeníti az albánokat, és a legerősebb etnikai pártok 

törékeny koalícióján nyugvó hatalmi status quo felbomlása esetén az etnikumközi 

konfliktusok újra kiéleződhetnek. 

A macedónok és az albánok egymásnak ellentmondó narratívával 

rendelkeznek az ország helyzetéről az OKE-t követően. A macedónok a nemzeti 

identitás elvesztésének egyik állomásaként tekintenek az OKE-ra. Szerintük a 

macedón állam ellen 2001-ben fegyvert fogó ONA terrorista szervezet, és 

politikai utódja, a DUI soha nem adta fel elszakadási törekvéseit, ráadásul az 

ONA lefegyverzése nem történt meg teljes mértékben. Gyakori érv, hogy OKE 

nem elegendő az albánok számára, céljuk az egységes állam föderatív 
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berendezkedésű binacionális állammá alakítása, majd az elszakadás. A hatalom 

decentralizációjára, az állami hatáskörök egy részének átadására a járások 

számára, azaz a közigazgatási reform során a koszovói és az albán határ mentén 

albán többségű járások létrehozására is azért volt szükségük, hogy később ezeket 

a területeket könnyebben elszakítsák Macedóniától. Az anyanyelvi 

felsőoktatáshoz való joguk növeli a szegregációt a többségi társadalomtól, mivel 

az albánokat így semmi nem motiválja a macedón nyelv elsajátítására. Az a 

céljuk, hogy az albán nyelvet a macedónnal egyenlő hivatalos nyelvvé tegyék, 

sértené az állam egységes jellegét (ARSZOVSZKI, M. et al. 2006). Ezt a célt a 2016. 

decemberi rendkívüli parlamenti választást követően a DUI vezetésével 

meghirdetett Albán Platform nyíltan deklarálta. 

A másik oldalon, az albánok szerint a macedónok aláírták ugyan a 2001-es 

fegyveres konfliktust lezáró OKE-t, de vonakodnak végrehajtani az abban 

lefektetett előírásokat, de legalábbis lassítják a folyamatot, amire példa a hatalom 

decentralizációja, azaz az állami hatáskörök egy részének átadása a helyi 

közigazgatási egységek, a járások szintjére. Habár a 2001-es konfliktust megelőző 

időszakhoz képest több albán dolgozik a közigazgatásban, az arányos képviseletet 

még messze nem érték el. Általános az az albán percepció, hogy a macedónok az 

államigazgatásban nem hajlandóak feladni a vezető pozíciókat. Az albán nyelv 

nem élvez egyenlő státuszt a macedónnal, és a nyelvtörvény előírásaival 

ellentétben a gyakorlatban a hivatalos ügyek intézése során nehézségekbe ütközik 

az albán nyelv használata azokban a járásokban, ahol az albánok nincsenek 

többségben, de az arányuk meghaladja a 20%-ot, és a polgármester macedón. Az 

oktatást illetően, ha az albán diákoknak kötelező a macedón nyelv elsajátítása, az 

albánok szerint a macedónok számára is kötelezővé kellene tenni az albán nyelv 

tanulását (Macedonia: Ten Years After the Conflict. 2011). A 2016. decemberi 

parlamenti választásokat követően a macedón pártokkal való koalíciókötés 

feltételeként meghirdetett Albán Platformot – amely többek között előirányozza 

az albán nyelv hivatalossá tételét az ország teljes területén, valamint az albánok 

arányos képvisletének bevezetését a teljes államigazgatásban – az albán 

jogérvényesítés eszközének tekintik. 
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A fentiekből következően a 2001-es fegyveres konfliktust lezáró, 

nemzetközi nyomásra megkötött OKE által meghatározott egységes, de 

multietnikus állam megteremtését előirányzó állameszmét sem a macedónok, sem 

az albánok többsége nem fogadja el. A macedónok egységesebb államot 

szeretnének, az albánok pedig a binacionális, kétnyelvű állam irányába 

haladnának tovább, amelyben minden tekintetben egyenlőséget élveznének a 

macedónokkal. Emiatt a mai Macedónia állameszméje nem képes kifejteni a 

centrifugális erőket ellensúlyozó centripetális hatást, sőt, önmagában centrifugális 

erőt jelent. 

 

V.2. Eltérő identitású régiók hatása a macedón államtérre 

  

V.2.1. Demográfiai jellemzők 

 

V.2.1.1. A népesség számának változása 

A mai Macedónia területének lakosságáról 1900-tól állnak 

rendelkezésünkre népszámlálási adatok. Az 1. táblázat adataiból látható, hogy az 

utóbbi egy évszázadot a népesség számának dinamikus változása jellemzi, 

amelynek fő okai a magas természetes szaporodás, a folyamatos, de hullámzó 

mértékű emigráció, a két világháború közötti szerb kolonizáció, a háborús 

áldozatok és a koszovói albánok betelepülése. 

A népszámlálások közötti időszakok közül 1913 és 1921 között 

tapasztalható csökkenés, ami a 1912-13-as balkáni háborúk, illetve az I. 

világháború, valamint a török és más muzulmán vallású népesség nagyarányú 

kivándorlásának a következménye. 

1900 és 2002 között a népesség csak 2,23-szorosára növekedett, ami a 

világtendenciákhoz és a természetes szaporodás mértékéhez képest kevés. Ennek 

fő okai a nagyarányú politikai és gazdasági emigráció, illetve erőszakos 

kitelepítés, valamint a nagy véráldozattal járó háborúk (1912-13, 1914-18, 1941-

45). 



51 

 

A II. világháború utáni időszakban az 1948 és 1953 közötti magas éves 

növekedés a Görögországból az ottani polgárháború következményeként elűzött 

macedónok betelepülésének, az 1953 és 1961 közötti viszonylag alacsony 

mértékű éves növekedése pedig a törökök és a muzulmán vallású macedónok egy 

részének Törökországba való kivándorlásának az eredménye. 

 1971-től a viszonylag nagymértékű növekedést elsősorban a koszovói 

albánok bevándorlása okozta. 

 

1. táblázat 

Macedónia népességszámának változása 1900-tól 2002-ig 

Év Lakosság 

száma 

Férfiak 

száma 

Évi 

átlagos 

változás 

Változás a nép-

számlálások 

között 

Népsűrűség 

fő/km
2 

1900 908904 n.a. n.a. n.a. 35,4 

1913 938900 n.a. 2238 29096 36,5 

1921 808724 401468 -16272 -130176 31,5 

1931 949958 478519 14123 141234 36,9 

1948 1152986 584002 11953 203028 44,8 

1953 1304514 659861 30306 151528 50,7 

1961 1406003 710074 12686 101489 54,7 

1971 1647308 834692 24130 241305 64,1 

1981 1909136 968143 26182 261828 74,2 

1994 1945932 974255 2830 39796 76,0 

2002 2022547 1015377 12769 76615 78,7 

Forrás: NIKODINOVSZKI, B. 2000; Sztatiszticski godisnik na Republika Makedonija 2017 

 

 Ha megvizsgáljuk a születések és halálozások számát, illetve a természetes 

szaporodás mértékét (2. táblázat), láthatjuk, hogy az utóbbi az európai 

tendenciáknak megfelelően folyamatos csökken a II. világháború után, de néhány 

európai országgal szemben még az ezredforduló után is pozitív értéket mutatott. 
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 A születési arányszám folyamatosan csökkent a II. világháborút követően. 

A halálozási arányszámnál a trendfordulót az 1981-es adat jelzi, addig a lakosság 

egészségi állapotának javulása, és ezzel együtt az átlagéletkor növekedése 

tükröződik a halálozási arányszám csökkenésében, ezt követően azonban a 

magasabb életkorúak növekvő aránya miatt a halálozási arányszám az átlagéletkor 

növekedése ellenére is magasabb értéket mutat.  

 

2. táblázat 

Születési és halálozási arányszámok és a természetes szaporodás 

Macedóniában 1948-tól 2016-ig 

Forrás: NIKODINOVSZKI, 2000; Sztatiszticski godisnik na Republika Makedonija 2017 

 

 A születések száma, illetve a természetes szaporodás mértéke az ország 

területén nagy eltéréseket mutat. Jellemzően az albán, és más muzulmán vallású 

nemzetiségek (törökök, romák, muzulmán macedónok) esetében, illetve az ország 

túlnyomórészt albánok lakta ÉNy-i, Ny-i területein, különösen a rurális vidékeken 

magasabb a születésszám, illetve a természetes szaporodás mértéke (4. ábra). 

Ezzel szemben az ország kizárólag macedón lakosságú vidékein a halálozások 

száma már meghaladja a születésekét. A 2004-2013 közötti időszakban a születési 

arányszám 11 és 11,8 között változott, a csúcsot 2010-ben érte el, azóta enyhe 

csökkenést mutat, de a természetes szaporodás sok európai országgal ellentétben 

még mindig pozitív (Sztatiszticski godisnik, 2017). 

 

 

 1948 1953 1961 1971 1981 1994 2002 2006 2010 2013 2016 

Születési 

arányszám ‰ 

40,7 37,9 29,9 23,0 20,6 15,9 13,7 11,1 11,8 11,2 11,1 

Halálozási 

arányszám ‰ 

14,4 14,8 9,3 7,5 7,0 7,5 8,9 9,2 9,3 9,3 9,9 

Természetes 

szaporodás ‰ 

26,3 23,1 20,6 15,5 13,6 8,4 4,8 1,9 2,5 1,9 1,2 
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4. ábra 

A természetes szaporodás mértéke az egyes macedóniai statisztikai régiókban 

2016-ban 

 

Forrás: Sztatiszticski godisnik na Republika Makedonija 2017 alapján szerk. HÁRY SZ. 
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V.2.1.2. Népsűrűség 

 A 2002-es népszámlálás adatai szerint Macedónia népsűrűsége 78,7 

fő/km
2
. Európai összehasonlításban Macedónia közepes népsűrűségű országnak 

számít, mint pl. Bulgária (81 fő/km
2
), Görögország (76 fő/km

2
), Ausztria (90 

fő/km
2
), Albánia (110 fő/km

2
) vagy éppen Magyarország (108 fő/km

2
). 

 A népesség területi eloszlása rendkívül egyenlőtlen. Az ország területének 

nagy részét alkotó hegyvidékek ritkán lakottak vagy teljesen lakatlanok, míg a 

termékeny völgyekre és medencékre nagy népsűrűség jellemző. Közülük is 

kiemelkedő a fővárost is magában foglaló Szkopjei-medence 297,7 fő/km
2 

népsűrűsége. A legnagyobb albán többségű városnak, Tetovónak is helyet adó 

Felső-Polog népsűrűsége 162 fő/km
2
, az attól délre húzódó Alsó-Pologban 80,6 

fő/km
2
, a Sztrugai.medencében 122,8 fő/km

2
, a Kumanovói-medencében 106,3 

fő/km
2
, a Sztrumicai-medencében 94,1 fő/km

2
, a Debari medencében 96,5 fő/km

2
, 

a Kocsani-medencében pedig 84,2 fő/km
2
. Az ország összes többi területe az 

országos átlagnál jóval kisebb népsűrűségű (NIKODINOVSZKI, B. 2000). 

 Általában nagyobb a népsűrűség azokon a területeken, ahol a lakosság 

többsége az albán, vagy más muzulmán vallású nemzetiséghez tartozik. 

 

V.2.1.3. A népesség nemek szerinti megoszlása 

 

A 3. táblázatból látható, hogy az 1921 és 2002 közötti népszámlálásokon a 

nők száma csak 1921-ben haladta meg a férfiakét, aminek nyilvánvaló oka, hogy a 

megelőző évtizedben a balkáni háborúk és az I. világháború elsősorban férfi 

áldozatokat szedtek. Ezt követően folyamatos, de az utóbbi évtizedekben 

valamelyest csökkenő férfi többlet alakult ki. 

 A nemek közötti arány területi megoszlása szempontjából érdekes, hogy az 

ország egyes gazdaságilag fejletlen, rurális térségeiben „férfihiány” tapasztalható, 

mivel a fiatal férfi lakosság egy része a jobb megélhetés, illetve munkalehetőség 

reményében kivándorolt. 
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3. táblázat 

A macedóniai népesség nemek szerinti megoszlása 1921-2002 

Év Lakosság 

száma 

Férfiak 

száma 

Nők száma 1000 nőre jutó 

férfiak száma 

1921 808724 401468 407256 986 

1931 949958 478519 471439 1015 

1948 1152986 584002 568984 1026 

1953 1304514 659861 644653 1024 

1961 1406003 710074 695929 1020 

1971 1647308 834692 812616 1027 

1981 1909136 968143 940993 1029 

1994 1945932 974255 971677 1021 

2002 2022547 1015377 1007170 1008 

 Forrás: Sztatiszticski godisnik na Republika Makedonija 2017 

 

 

V.2.1.4. A népesség etnikai szerkezete 

 

 Macedónia mai területe a történelem folyamán a különböző birodalmak és 

államok ütközőzónájába tartozott, ami hozzájárult a különböző népek 

keveredéséhez, illetve az ország mai, vegyes etnikai képének a kialakulásához. 

 A legutolsó, 2002-es népszámlálás adatai szerint a lakosság 64,18%-a 

macedón nemzetiségű, a legnagyobb kisebbség az albán, a népesség 25,17%-át 

alkotja (a többi nemzeti kisebbség - török, roma, szerb, bosnyák, vlah és egyéb 

kisebbségek - aránya 10,65%-ot tesz ki). 

 A szunnita muszlim vallású macedóniai albánok szerint népük őshonos 

volt a mai Macedónia területen, tudósok (KISZELINOVSZKI, Sz. SZTAVOVI-KAVKA, 

I.) viszont azt állítják, hogy a XVIII-XIX. században történt az albánok nagyobb 

mértékű betelepülése erre a területre. 
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4. táblázat 

Macedónia lakosságának nemzetiségi összetétele 1953-tól 2002-ig 

Év  Macedón Albán Vlah Roma Török Bosnyák Szerb Egyéb Összesen 

1953 fő 860699 162524 8668 20462 203938 - 35112 13111 1304514 

% 66,01 12,46 0,66 1,57 15,63 - 2,69 1,00 100,00 

1961 fő 1000854 183108 8046 20606 131484 - 42728 19177 1406003 

% 71,19 13,02 0,57 1,47 9,35 - 3,04 1,36 100,00 

1971 fő 1142375 279871 7190 24505 108552 - 46465 38350 1647308 

% 69,34 16,99 0,44 1,49 6,59 - 2,82 2,33 100,00 

1981 Fő 1279323 377208 6384 43125 86591 - 44468 72037 1909136 

% 67,01 19,76 0,33 2,26 4,54 - 2,33 3,77 100,00 

1994 fő 1295964 441104 8601 43707 78019 6829 40228 31480 1945932 

% 66,60 22,67 0,44 2,25 4,00 0,35 2,07 1,62 100,00 

2002 fő 1297981 509083 9695 53879 77959 17018 35939 20993 2022547 

% 64,18 25,17 0,48 2,66 3,85 0,84 1,78 1,04 100,00 

Forrás: Sztatiszticski godisnik na Republika Makedonija, 2017 adatai alapján szerk. HÁRY SZ. 

 

 A fenti táblázatból kitűnik, hogy az albán nemzetiségűek aránya az utóbbi 

fél évszázadban folyamatos növekedést mutat, amelynek magyarázata a magas 

születésszámban, illetve természetes szaporodásban, valamint az albán népesség 

Koszovóból való betelepülésében rejlik.  

 Az utolsó cenzus hivatalos eredményével ellentétben az albánok azt 

állítják, hogy a lakosság 35-40%-át alkotják. Ez valószínűleg túlzott arány, tény 

azonban, hogy a népszámláláson csak a legálisan az országban tartózkodókat 

vették figyelembe, ezért lehetséges, hogy 25%-nál nagyobb az albánok aránya. A 

2004-ben bevezetett közigazgatási felosztás szerint Macedónia 84 járása közül 16-

ban az albánok alkotják a többséget. Közülük hétben 90%-nál is nagyobb, 

kettőben 75-90% közötti, hétben pedig 50-75% közötti az albán lakosság aránya. 

Az alábbi etnikai térképen látható, hogy a macedóniai albán lakosság az ország 

Koszovóval határos É-ÉNy-i, illetve az Albániával határos Ny-i részén 

összpontosul (5. ábra). 
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A török nemzetiségűek ősei az 500 éves török uralom alatt települtek az 

ország mai területére. Nagy részük a török uralom végét jelentő 1912-13-as 

balkáni háborúk nyomán kivándorolt Törökországba. Az 1950-es végén, illetve a 

60-as évek elején egy újabb kivándorlási hullámban a törökök több mint fele 

elhagyta az országot. Számuk, illetve a népességen belüli arányuk azóta is 

csökkenő tendenciát mutat, amelynek egyik oka a kivándorlás, a másik pedig az 

albán többségű területeken az ugyancsak muszlim vallású albánok asszimilációs 

törekvései. 

 

5. ábra 

Az albán nemzetiségűek aránya az egyes macedóniai járásokban 2002-ben 

 

Forrás: Sztatiszticski godisnik na Republika Makedonija 2017 alapján szerk. HÁRY SZ. 

  

 A többi volt jugoszláv tagköztársasághoz képest viszonylag alacsony a 

szerb nemzetiségű lakosság aránya. Ez egyrészt a két világháború közötti szerb 
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kolonizációs kísérletek kudarcát mutatja, másrészt pedig arra utal, hogy 

Jugoszlávia fennállása idején nem volt szükség szerb nemzetiségű hatalmi elit 

idetelepítésére, mivel a macedónok – akik a nemzeti és kulturális önállóságukat a 

titói Jugoszláviának köszönhették – egészen 1991-ig lojálisak voltak az 

államszövetséghez. 

 Közép-Európa többi országához hasonlóan a roma népesség száma és 

aránya a magas születésszám, illetve természetes szaporodás eredményeként 

folyamatosan növekedett az elmúlt fél évszázadban. 

 

V.2.1.5. Migráció 

 

 A történelem folyamán a mai Macedónia területén jelentős migrációs 

folyamatok zajlottak le, amelyek az ország etnikai struktúráját jelentős mértékben 

és folyamatosan változtatták. Ezek közül kiemelhető a szlávok betelepülése, a 

török uralom alatt a törökök és albánok betelepülése, a balkáni háborúk, az I. 

világháború, a szerb és a bolgár, majd később a jugoszláv fennhatóság által 

gerjesztett migrációs folyamatok. 

 A migráció iránya szerint az országhatáron belüli belső, és a külföldre, 

illetve külföldről az országba irányuló külső migrációt különböztetünk meg. 

 

Belső migráció 

  

A több évszázados török uralom alatt nagy dinamikájú belső migrációs 

folyamatok zajlottak Macedóniában. Ebben az időszakban a macedón lakosság 

egy része kihalt, illetve nehezen megközelíthető hegyvidéki területekre költözött. 

A XVI. században a törökök elkezdték a Nyugat-Macedóniában élő macedónok 

iszlám hitre térítését. A muzulmán vallásra áttért macedónok egy része a szabad 

költözés lehetőségét kihasználva a Szkopjei-medencébe, illetve Velesz környékére 

költözött. A XVII. században a török bégek földjeinek megművelésére létrehozott 

falvak (az ún. „csiflik”-ek) betelepítése okozott nagymértékű belső migrációt. 

Ebben az évszázadban a falvakban uralkodó bizonytalanság és erőszak miatt a 
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macedónok egy része a városokba költözött, így növekedett a városi lakosság 

lélekszáma, illetve a macedónok aránya a törökök rovására a városlakók között. A 

XVIII. században a vereséget szenvedett törökellenes felkelés nyomán az ország 

nyugati részéről a macedón lakosság egy része keletebbre húzódott, a helyükre 

pedig albánok költöztek. Ebben az időszakban is folytatódott a falusi lakosság egy 

részének a városokba települése.  

A XIX. és a XX. századot is intenzív belső migrációs folyamatok 

jellemezték, amelyeknek a fő okai az 1903-as Ilinden-felkelés (a felkelés bukását 

követően a törökök 200 falut romboltak le), a balkáni háborúk, az I. világháború, 

a szerb és a bolgár fennhatóság, a II. világháború, illetve az azt követő iparosítás. 

A II. világháború alatt az Olaszország, illetve az 1939-43 között 

Olaszországgal perszonáluniót alkotó, gyakorlatilag olasz bábállamként működő 

Albánia által megszállt területekről a macedón lakosság egy része menekülésre 

kényszerült, és Szkopjébe, illetve az ország nyugati részén található településekre 

költözött. 

A II. világháború után a belső migráció fő mozgatórugója az iparosítás, 

amelynek során a falusi lakosság egy része a városokba költözött. A folyamatot 

elősegítette a törökök egy részének kivándorlása az 1950-es években, mivel az 

általuk elhagyott városi ingatlanokba a falvakból betelepülő lakosok költöztek. 

Az ipari és oktatási központokra (Szkopje, Bitola, Prilep, Kumanovo, 

Stip), különösen a fővárosra jellemző a munkavállalók és diákok napi ingázása. 

Jelentős szezonális migráció a fejlett mezőgazdasággal rendelkező 

területeken, pl. a Tikves környéki szőlészetekben és a Preszpa környéki 

almaültetvényeken figyelhető meg. A múltban jelentős számú állattenyésztő a 

nyári időszakban a magashegyi legelők közelébe költözött, ez a jelenség azonban 

mára egyre kevésbé jellemző. A szezonális migráció körébe sorolható nyáron az 

üdülőhelyek (elsősorban az Ohridi-tó), télen pedig a síközpontok (Mavrovo, 

Popova Sapka, Peliszter) tömeges látogatása (NIKODINOVSZKI, B. 2000). 
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Külső migráció 

 

 Macedónia mai etnikai struktúráját jelentős mértékben meghatározó külső 

migrációs folyamat a szláv törzsek betelepülése a VI. század végén, illetve a VII. 

század elején. A szlávok gyakorlatilag asszimilálták az itt élő lakosságot. 

 A XIV. század végétől kezdődő török uralom során nagy létszámban 

törökök és romák, illetve kisebb mértékben más anatóliai nomád népek települtek 

az ország mai területére. 

 A XVI. század folyamán elsősorban Spanyolországból és Portugáliából az 

inkvizíció elől menekülve zsidók érkeztek az országba. A zsidó népesség a 

városokban, főleg Szkopjében, Bitolában és Stipben telepedett le, és hozzájárult a 

kereskedelem fejlődéséhez. Az évszázad második felében Albániából vlah 

népesség települt Bitola, Krusevo, Ohrid és Velesz városokba, ahol 

megalakították saját kolóniáikat, és a zsidókhoz hasonlóan jelentős szerepet 

játszottak a kereskedelem és az üzleti élet fejlesztésében. 

 Az 1689-ben kitört, Karpos által vezetett, a Habsburgok által is támogatott 

törökellenes felkelés vereséget szenvedett. A harcokban résztvevő, illetve a török 

megtorlás elől menekülő macedónok a Duna és Száva mellékén, az ország nyugati 

részén, valamint Oroszországban telepedtek le. Az utóbbi kolónia jelentőségét 

mutatja, hogy ebben az időszakban az orosz reguláris hadseregben önálló 

macedón ezred alakult. Az ország északnyugati részén található elhagyott 

macedón falvakba a török hatóságok ösztönözték az albánok betelepülését, ami 

máig ható etnikai változásokat eredményezett a térségben.  

 Az albánok a XVIII-XIX. században három hullámban érkeztek, az első, 

ún. „észak-albániai” hullám 1780 és 1800 között Dukagjin, Miridit, Fanda, Lirija 

és Mat térségéből, a második, ún. „közép-albániai” hullám a XIX. század első 

felében a Shkumba folyó térségéből települt át Debar, Sztruga, Kicsevo, 

Gosztivar, Tetovo, Szkopje és Kumanovo, illetve kisebb mértékben Velesz, Bitola 

és Prilep környékére. Az első két hullám a geg nemzetségekből került ki, az 

ezeket követő harmadik, ún. „dél-albániai” hullámban Cermenika, Kolonja, 



61 

 

Mokra, Pogradec, Korca, Elbasan és Berat körzetéből toszkok települtek 

Macedónia dél-nyugati részére, Sztruga körzetébe a Crn Drim folyó bal partján, 

valamint Reszen és Bitola környékére (SZTAVOVI-KAVKA, I. 2002). 

 A XIX. század 60-as éveiben, a krími háborút követően tatárok és 

cserkeszek települtek az országba. A kb. 26000 tatár nemzetiségű Macedónia déli 

részén talált új otthont, míg a cserkeszek az ország egész területén szétszóródtak, 

Szkopjéba kb. 400-an költöztek, Katlanovszka Banja környékén pedig önálló 

cserkesz falut alapítottak. 

 A nehéz gazdasági körülmények és az elszegényedés miatt a XIX. század 

második felében a macedónok egy része munkát keresve kivándorolt 

Törökországba, Bulgáriába, Romániába, Szerbiába, Görögországba, illetve 

jelentős számban Amerikába és Ausztráliába. 

 Az 1878-as orosz-török háborút követően Szerbia és Bulgária 

felszabadított területeiről menekülő törökök, az ún. muhadzsirek települtek az 

országba. 

 1912-13-as balkáni háborúk, illetve az I. világháború a török uralom végét 

jelentették Macedóniában, amelynek következtében 1921-ig 56000 török hagyta 

el az országot (NIKODINOVSZKI B. 2000).  

 A háborúk, az instabil politikai helyzet, illetve az említett tényezők 

következtében kialakult nehéz gazdasági helyzet miatt kb. 100 000 macedón 

menekült el a ma Görögországhoz tartozó Égei Macedóniából. Az égei 

macedónok kitelepülése, illetve kitelepítése még intenzívebbé vált az I. 

világháborút követően. Az 1919-ben kötött Neuilly-i békeszerződésben rögzített, 

Görögország és Bulgária közötti lakosságcsere eredményeként 66126 személy 

települt Bulgáriába. Hasonlóképpen, az 1923-as Lausanne-i békeszerződésben 

rögzített lakosságcsere eredményeként 395000 muzulmán vallású személyt – 

akiknek a jelentős része macedón nemzetiségű volt – telepítettek Görögországból 

Törökországba, míg a helyükre 640000 anatóliai görög érkezett (KISZELINOVSZKI, 

Sz. - SZTAVOVI-KAVKA, I. 2004). 

 1920-ban Szerbiában kolonizációs rendeletet hoztak, amelynek értelmében 

előirányozták telepesek beköltöztetését a szerb fennhatóság alá került Vardari 
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Macedóniába az etnikai struktúra megváltoztatása, illetve a lakosság 

„szerbesítése” érdekében. A rendelet eredményeként 1940-ig 4167 szerb család, 

kb. 25000 fő költözött Macedónia 280 településére, Szkopje és Kumanovo 

környékére, a Vardar folyó völgyébe, Tikves, Pelagonija és Ovcse Pole vidékére 

(KISZELINOVSZKI, Sz. - SZTAVOVI-KAVKA, I. 2004). 

 A II. világháború után a görögországi polgárháború (1946-49) 

következtében 50000 macedón menekült el Görögország északi részéről (Égei 

Macedónia). 14000-en Macedóniában, a többiek Jugoszlávia más 

köztársaságaiban, illetve közép- és kelet-európai országokban, köztük hazánkban 

telepedtek le (NIKODINOVSZKI, B. 2000). 

 A két világháború között, illetve különösen a II. világháború után koszovói 

albánok települtek az ország északnyugati részére, Szkopje, Kumanovo és Tetovo 

körzetébe. Ezt a folyamatot az albánok negyedik migrációs hullámának is 

nevezik. 

 Az 1953-tól 1960-ig tartó időszakban a török nemzetiségűek több mint fele 

kivándorolt Törökországba (NIKODINOVSZKI, B. – SZTOJMILOV, A. 1999). 

 Jugoszláviára jellemző volt a szövetségi állam egyes köztársaságai közötti 

migráció. A Jugoszlávia más köztársaságaiba kivándorló macedónok 80%-a 

Szerbiában telepedett le, de Horvátország is jelentős kivándorlási célterület volt. 

A bevándorlók többsége (kb. 20000 fő) 1953-61 között szerb nemzetiségű volt, a 

70-es évektől azonban a koszovói albánok letelepedése jellemző a már említett 

negyedik migrációs hullámban (NIKODINOVSZKI, B. 2000). 

 A 1960-as és 70-es években jugoszláv vendégmunkások tömegei 

települtek Nyugat-Európába az ottani extenzív gazdasági fejlődés munkaerő-

igényének kielégítésére. A macedón nemzetiségű vendégmunkások kb. 50%-a a 

Német Szövetségi Köztársaságban talált munkát, de jelentős számban települtek 

Svédországba, Ausztriába, Franciaországba, Svájcba, Hollandiába és más nyugat-

európai országokba is. A vendégmunkások jelentős hányada családjával együtt 

végleg letelepedett az említett országokban (NIKODINOVSZKI, B. 2000). 

 A becslések szerint kb. 540000 macedón él a tengerentúli országokban, 

Kanadában kb. 190000 fő, Ausztráliában kb. 180000 fő, az USÁ-ban kb. 150000 
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fő, Argentínában kb. 20000 fő a létszámuk. Külföldön a legnagyobb 

koncentrációban Torontóban élnek macedónok (kb. 90000 fő), utána Detroit 

(40000 fő), Sidney (40000 fő), New York (20000 fő) és Perth (15000 fő) 

következik (NIKODINOVSZKI, B. 2000). 

 2015-ben Macedónia az ázsiai, háborúk és terrorizmus által sújtott 

országokból (Szíria, Irak, Afganisztán, Pakisztán) kiinduló, az Európai Unió 

országaiba tartó tömeges migráció egyik tranzitországa volt, 2016 elején azonban 

lezárták a macedón-görög határt, és megerősítették annak őrizetét. 

    

V.2.2. Kisebbségek hatása a macedón államtérre 

 

 Az alábbiakban megvizsgáljuk az egyes kisebbségi etnikumok arányát, 

területi elhelyezkedését, viszonyát a macedón többséghez, illetve az államhoz. 

Tekintettel arra, hogy az etnikai identitás fenntartása és erősítése szempontjából 

kiemelt jelentőséggel bír, kitérünk az eltérő identitású régiót alkotó albánok 

anyanyelvi oktatásának lehetőségére is. 

 

V.2.2.1. Albánok 

 

Albánság a mai Macedónia területén 

 

 Az albánok eredete máig vitatott. Az illír-albán kontinuitáselmélet a 

legelfogadottabb, amelyet először a neves svéd történész, Hans Eric Thumann 

fogalmazott meg 1774-ben. Ezt az elméletet számos történész, nyelvész és 

filozófus igyekezett alátámasztani a XIX. században (többek között G. Mayer, 

Leibnitz, Hahn). A „hivatalos” albán történetírás is az illíreket tekinti a nép 

ősének (KITANICS M. 2010). Az albánok által benépesített területeken az ókorban 

valóban illír törzsek éltek, mindazonáltal az illír eredet nem igazolható 

maradéktalanul, mivel az összehasonlításhoz nem áll rendelkezésre elegendő 

számú nyelvemlék, és régészeti leletek sem támasztják alá kétséget kizáróan az 

illírek és az albánok tárgyi kultúrájának rokonságát. Más tudósok szerint az 
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albánok ősei a dák és a trák törzsek, de olyan elmélet is létezik, amely szerint a 

korabeli albánok nem a jelenlegi Albánia területén éltek, hanem a Balkán belső 

hegyvidékein a románok őseivel együtt. Az utóbbinak viszont ellentmond, hogy a 

történettudomány nem ismer tényeket az albánok esetleges vándorlásáról 

(IBRAHIMI, M. 2003). 

 Az albánok szerint népük őshonos volt a mai Macedónia területén, a 

macedón nemzeti vonalat követő tudósok (KISZELINOVSZKI, Sz. - SZTAVOVI-

KAVKA, I. 2004) viszont azt állítják, hogy a XVII-XVIII. századtól történt az 

albánok nagyobb mértékű betelepülése erre a területre. Ebben az időszakban a 

Karpos által vezetett, a Habsburgok által is támogatott, vereséget szenvedett 

törökellenes felkelést (1689) követően a pravoszláv vallású lakosság egy része 

elmenekült, a törökök pedig ösztönözték a hozzájuk lojális, muzulmán vallású 

albánok betelepülését az elhagyott falvakba és városokba, ami máig ható etnikai 

változásokat eredményezett a térségben.  

 A külső migrációról szóló alfejezetben már tárgyaltuk, hogy az albánok a 

XVIII-XIX. században három hullámban érkeztek Az albán lakosságú falvak 

szláv elnevezése is utal arra, hogy azokban korábban szláv lakosság élt. Az első 

hullámban Gosztivar térségében Gradec, Recsani, Szrbino és Csegrane, Kicsevo 

térségében Arangyel, Zajasz, Szrbica és Cselopeci, Sztruga környékén Dolna 

Belica, Tetovo térségében Bogovinje, Gajre, Kamenjane, Mala Recsica, Poroj, 

Dzseptiste és Sipkovica, Szkopje környékén Breszt, Gumalevo, Novo Szelo, 

Bitola környékén Nizse Pole és Sztaro Zmirnevo, Prilep környékén pedig 

Debreste, Deszovo és Zsitose településekre költöztek albánok. A második 

hullámban további kb. 30 falut foglaltak el, köztük Szkopje környékén Aldinci, 

Vrtekica, Dlga, Tiszovica, Sisevo, Gosztivar térségében Sztrovjane és Gorjane, 

Sztruga környékén Radolista és Frangovo, Bitola környékén Kisava, Kumanovo 

közelében pedig Ropalce településeket. Az ország D-i, DNy-i részét érintő 

harmadik, toszk hullám (pl. Bidzsevo, Bogojci, Dolna Belica, Labunista, 

Podgorci) az előző kettőnél jóval kisebb mértékű volt (NIKODINOVSZKI, B. 2000). 

 A két világháború között, illetve különösen a II. világháború után koszovói 

albánok települtek az ország északnyugati részére, Szkopje, Kumanovo és Tetovo 
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körzetébe. Ezt a folyamatot az albánok negyedik migrációs hullámának is 

nevezik. 

 A mai macedón állam területén az utóbbi évtizedekben az albánság 

demográfiai növekedése révén a legnagyobb etnikai kisebbséggé, komoly 

politikaformáló tényezővé vált. Az albán nemzetiségűek aránya az utóbbi fél 

évszázadban folyamatos növekedést mutat, amelynek a magyarázata a magas 

születésszámban, illetve természetes szaporulatban, valamint az albán népesség 

Koszovóból való betelepülésében rejlik (BRUNNBAUER, U. 2004).  

 Ahogy az ország etnikai szerkezetéről szóló részben már említettük,  az 

utolsó cenzus hivatalos eredményével (25,17%) ellentétben az albánok azt állítják, 

a lakosság 35-40%-át alkotják. Az albán nemzetiségűek vitatott aránya miatt a 

népszámlálás nem csak statisztikai, hanem politikai kérdés is Macedóniában. A 

tízévente esedékes népszavazást 2011 elején tartották volna, azonban az 

előrehozott parlamenti választások miatt októberre halasztották. A cenzust az 

Állami Népszámlási Bizottság tagjainak lemondása miatt az értekezés megírásáig 

(2018. március) nem tartották meg. A bizottság albán tagjai azt szerették volna 

elérni, hogy azokat a külföldön élő állampolgárokat is beszámítsák, akik legalább 

évente egyszer hazalátogatnak, míg a macedón tagok ellenezték az albánok 

számát és arányát nyilvánvalóan növelő javaslatot (Macedonia Country Report, 

2011). 

 

Kisebbségi jogi keretek a titói Jugoszlávia idején és a független Macedóniában 

 

 Az egyes nemzetiségek már a titói Jugoszláviában széleskörű jogokkal 

rendelkeztek, szabadon használhatták nyelvüket, ápolhatták kultúrájukat, saját 

oktatási rendszerük, sajtójuk lehetett. A Jugoszlávián belül megalakult Macedónia 

első, 1946-os alkotmánya kimondja, hogy „a Macedón Népköztársaság nemzeti 

kisebbségei élvezik a kulturális fejlődés és a szabad nyelvhasználat jogát”. 

(Resenie na Usztavotvornoto szobranie…1947, glava III, cslen 12; ford.: HÁRY 

SZ.) 
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 Az 1963-as alkotmány szerint „a nemzetiségek és a nemzeti kisebbségek 

képviselői, akik a Macedón Szocialista Köztársaság területén élnek, minden 

tekintetben egyenlők a macedónokkal, valamint ugyanolyan jogaik és 

kötelezettségeik vannak, mint a macedónoknak.” (idézi: KISZELINOVSZKI, Sz. - 

SZTAVOVI-KAVKA, I. 2004: 99; ford.: HÁRY SZ.) Az 1974-es alkotmány külön is 

nevesíti az albán és a török nemzetiséget (Odluka za proglaszuvanje…1974). 

Mindazonáltal, a deklarált jogok ellenére a szocialista modernizáció és az ezzel 

párhuzamos macedón nemzetépítés alatt az albánokat marginalizálták a gazdasági 

és társadalmi életben (BRUNNBAUER, U. 2004). 

 Macedónia függetlenné válása után elfogadott 1991-es alkotmányban a 

fentieknél pontosabban rögzítették a nemzeti kisebbségek jogait: „A 

nemzetiségekhez tartozóknak joguk van saját identitásuk és nemzeti 

jellegzetességeik szabad kifejezésére, ápolására és fejlesztésére. A Köztársaság 

garantálja a nemzetiségek számára etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásuk 

védelmét. A nemzetiségekhez tartozóknak joguk van kulturális és művészeti 

intézmények, tudományos és más társaságok alapítására az identitásuk kifejezése, 

ápolása és fejlesztése érdekében. A nemzetiségek tagjai külön törvényben 

meghatározott módon jogosultak saját nyelvükön való elemi és középfokú 

oktatásra. Az olyan iskolákban, ahol az oktatás egy nemzetiség nyelvén folyik, a 

macedón nyelvet is oktatni kell”(Usztav na Republika Makedonija, cslen 48; 

ford.: HÁRY SZ.). 

Az alkotmány szerint a hivatalos nyelv a macedón cirill írásmóddal, 

ugyanakkor azokban a közigazgatási egységekben, ahol egy adott kisebbség 

aránya a 20%-ot eléri, a macedón mellett kisebbségi nyelv(ek)et is használhatnak 

a közigazgatásban, figyelembe véve a helyi feltételeket. Az alkotmány rögzíti, 

hogy a Macedón Pravoszláv Egyház és többi vallási közösség egyenrangúak, és az 

államtól elválasztva működnek. 

A kisebbségi jogok teljes körű biztosítása ellenére az albánokat negatívan 

érintette, hogy az alkotmány a macedónok nemzetállamaként definiálta az 

országot, tehát az alkotmányos pozíciójuk Jugoszláviához képest is gyengült 
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(KOINOVA, M. 2009). Ennek következtében az albánok többsége nem érezte 

magáénak az új macedón államot. 

 

Macedónia az 1990-es években: a Balkán „Svájca”? 

 

  Az 1991-ben függetlenné vált Macedóniát a múlt század utolsó 

évtizedében – a különböző nemzetiségek problémamentes együttélésére utalva – 

gyakran hívták a Balkán „Svájcának”. Az alkotmányban biztosított kisebbségi 

jogok valóban megfeleltek az európai normáknak, azonban az albán kisebbség 

politikai törekvéseinek érvényesítéséhez használt eszközök, illetve a macedón 

államhatalom azokra adott válaszai rácáfolnak a fenti minősítésre. 

 A macedóniai albán kisebbség még a függetlenség kikiáltása előtt, a 

szocialista Jugoszlávia utolsó éveire jellemző politikai pluralizmust kihasználva 

1990-ben megszervezte saját, etnikai alapon szerveződő pártjait, a Nemzeti 

Demokratikus Pártot (NDP) és a Demokratikus Prosperitás Pártját (PDP). 

 Az albán kisebbség a macedón állammal szembeni fenntartásait elsőként 

azzal fejezte ki, hogy egyöntetűen bojkottálta a függetlenségről szóló, 1991. 

szeptember 8-án megtartott népszavazást. Az albán kisebbség képviselőit nem 

elégítették ki az alkotmányban biztosított, fent leírt jogok, hanem az albán nyelv – 

a macedónnal egyenértékű – hivatalossá tételét, valamint az albán zászló 

használati jogát követelték. Az utóbbit Macedónia egy másik állam (Albánia) 

hivatalos zászlajának tekintette, ezért tiltotta a használatát, az albánok szerint 

viszont az egész albán nemzet jelképéről van szó (KISZELINOVSZKI, Sz. - 

SZTAVOVI-KAVKA, I. 2004). 

 1992-ben az albán parlamenti pártok támogatásával az ország nyugati 

részén, Tetovó, Gosztivár, Kicsevo és Debar körzetében illegális népszavazást 

tartottak az ún. Illirida Autonóm Köztársaság létrehozásáról. A referendumon 

276921 albán vett részt, és 74%-uk az autonómiára szavazott. A népszavazást 

követő tüntetéseken a rendőrséggel való összecsapásoknak egy albán halálos 

áldozata volt (SZTAVOVI-KAVKA, I. 2002). 
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 Az albán PDP 1992-ben csatlakozott a kormánykoalícióhoz. KOINOVA, M. 

(2009) szerint a kormányzásban való részvételi lehetőség biztosítása a macedónok 

„kooptálási” stratégiájának része volt, de az albánok legfontosabb követelését, az 

„államalkotó” státuszt, továbbra sem vették figyelembe. 

 1993-ban albán politikusok a honvédelmi miniszterhelyettes és az 

egészségügyi miniszterhelyettes részvételével összeesküvést szerveztek az ország 

nyugati részének elszakítása érdekében, ami rámutatott a PDP kettős stratégiájára: 

egyrészt a kormányban való részvételükkel igyekeztek előmozdítani az albán 

követeléseket, másrészt konspirált módon a macedón állam ellen is szervezkedtek. 

Az összeesküvést leleplezték, az érintetteket letartóztatták. Az albánok szerint az 

„összeesküvés” a szerb titkosszolgálat provokációja volt Macedónia 

destabilizálása és az albán kisebbség elnyomása érdekében (SZTAVOVI-KAVKA, I. 

2002). 

 1994 elején a PDP-n belüli vezetőváltások nyomán úgy nézett ki, 

konszolidálódik a többségi macedónok és az albán kisebbség viszonya, és a 

konfliktusokat kompromisszumokkal oldják meg. Ezt erősítette, hogy az 1994. 

októberi választásokon a PDP bekerült a Macedón Szociáldemokrata Szövetség 

által vezetett kormánykoalícióba. Ugyanakkor a PDP mérsékelt politikájával 

elégedetlenek Arben Xhaferi vezetésével kiváltak a pártból és az Albánok 

Demokratikus Prosperitásáért Párt (PDPA) néven új szervezetet alakítottak. 

 1997-re újra feszültté vált a viszony a macedónok és az albánok között. 

Júniusban és júliusban Gosztivárban és Tetovóban az albán zászló illegális 

használata kapcsán halálos áldozatokkal is járó összecsapások törtek ki a 

rendőrség és az albán kisebbség között. 

 1997-ben az ún. piramisjátékok összeomlása nyomán zavargások törtek ki 

Albániában, az ország gyakorlatilag anarchiába süllyedt, a hadsereg 

fegyverraktárait pedig kirabolták. Az eltűnt fegyverek nagy része a koszovói, 

macedóniai és dél-szerbiai albánok kezébe került, „megalapozva” az 1998-2001 

közötti fegyveres konfliktusokat (1998-99: Koszovó, 2000: Dél-Szerbia, 2001: 

Macedónia). Macedónia biztonságára és stabilitására a 2001-es fegyveres 
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konfliktus lezárása után is veszélyt jelent a legszerényebb becslések szerint is 

legalább 100.000 db illegálisan tartott fegyver (ARSOVSKI, M. et al. 2006). 

 A szavazóbázis erősítése érdekében 1997-ben a PDPA egyesült az NDP-

vel és Arben Xhaferi vezetésével létrehozták az Albán Demokratikus Pártot 

(DPA). A DPA az 1998-as parlamenti választások nyomán a Belső Macedón 

Forradalmi Szervezet – Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO-

DPMNE) koalíciós partnere lett. Kormányra kerülve egyrészt viszonylag 

mérsékelt politikát folytatott, és békés, tárgyalásos úton igyekezett megoldani a 

macedónok és az albánok közötti konfliktusokat, másrészt viszont az ország 

föderalizációjára irányuló törekvéseit nem adta fel (KISZELINOVSZKI, Sz. - 

SZTAVOVI-KAVKA, I. 2004). 

A macedónok körében az ország területi integritását illetően aggodalmat 

keltett az Albán Tudományos és Művészeti Akadémia 1998-ban Tiranában 

megjelent „Platform az albán nemzeti kérdés megoldására” c. műve (Platforme 

per zgjidhen e ceshtjes kombetare shqiptare, 1998). A macedónok (és a szerbek) 

szerint ebben a memorandumban az albán értelmiség kifejezte Nagy-Albánia 

létrehozása iránti elkötelezettségét, amely Albánián és Koszovón kívül magában 

foglalja Macedónia, Szerbia, Montenegró és Görögország albánok lakta területeit. 

A macedónokat különösen sértette, hogy a műben Szkopje, Tetovó, Gosztivár, 

Kicsevó és Kumanovo környékét Koszovó déli részének tekintik (ARSZOVSZKI, 

M. et al. 2006). 

A szomszédos Koszovó függetlenségéért harcoló Koszovói Felszabadítási 

Hadsereg (Ushtria Clirimtare e Kosoves, UCK) 1998 elején hivatalosan is 

bejelentette, hogy tevékenységét Macedóniára is kiterjeszti, és fegyverraktárakat 

hozott létre Gosztivár, Debar és Tetovó térségében. 1998-99 folyamán a szerb 

elnyomás elől menekülő koszovói albánokkal együtt számos UCK-harcos is 

érkezett az országba. Macedónia attól tartott, hogy a menekültek soha nem 

távoznak az országból, és ezzel megváltoztatják az ország etnikai struktúráját. 

Ennek ellenére 1999-ben a NATO Jugoszlávia ellen viselt háborúja idején – nem 

kis részben nemzetközi nyomásra – 360 000 koszovói, túlnyomó többségében 

albán menekültet fogadott be, és ezzel hozzájárult a humanitárius válság 
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kezeléséhez. A háborút megelőzően Macedónia hozzájárult, hogy a NATO 

csapatokat állomásoztasson a területén, amelynek következtében viszont 

ideiglenesen megromlottak a Szerbiával fenntartott kapcsolatok, amelyek csak 

Milosevics bukása (2000. október) után kezdtek újra javulni. 

 

A 2001-es fegyveres konfliktus: felkelés vagy honvédő háború? 

 

 Az albán fegyveres szervezetek, különösen az UCK, majd 2000-ben a Dél-

Szerbiában megalakított Presevo-Bujanovac-Medvedja Felszabadítási Hadsereg 

(UCPBM) megerősödése, a fegyverek és fegyveresek Macedóniába áramlása, a 

„nagy-albán”, illetve „nagy-koszovói” eszmevilág terjedése és az albánok 

elégedetlensége együttesen vezetett a 2001-es fegyveres konfliktus kitöréséhez. 

Az albánok egyre gyakrabban fegyveres akciók szervezésével, pl. rendőrőrsök 

megtámadásával adtak nyomatékot követeléseiknek. Nyilván az is motiválhatta 

őket, hogy Koszovóban eredményt tudtak elérni fegyveres erőszak alkalmazásával 

(Ethnic Tensions in Macedonia, 2001). A biztonsági helyzetet rontotta, hogy a 

macedón-koszovói határt ellenőrző, 1992-ben telepített, nagyrészt amerikai 

csapatokból álló UNPREDEP-missziónak 1999. februárban távoznia kellett az 

országból, mivel Macedónia elismerte Tajvant, ezért Kína az ENSZ Biztonsági 

Tanácsában megvétózta a misszió meghosszabbítását (GRILLOT, S. R. 2003). Ezt 

követően – kihasználva a már említett 1999-es menekültáradatot – gyakorlatilag 

az albán fegyveresek szabadon áramlottak Koszovóból Macedóniában, ahol az 

ország északnyugati részén, a Sar és a Szkopszka Crna Gora hegységben 

létrehozták a későbbi fegyveres harcot megalapozó bázisaikat. 

 A fegyveres konfliktus közvetlen előzményeként az albánok számos 

terrorakciót hajtottak végre: 2000 nyarán megtámadták a Oszlomej-i rendőrőrsöt, 

valamint a Lojane-i és a Blace-i határőr őrsöt, illetve aknákat helyeztek el a 

Tanusevci határőr őrsnél, 2001 elején pedig megtámadták és lerombolták a 

Tearce-i rendőrőrsöt, majd kézi gránátvetővel megtámadták a Szkopje-Kicsevó 

vasútvonalon közlekedő személyvonatot (a vonatközlekedés ezt követően évekig 

szünetelt). A Tearce-i rendőrőrs elleni támadást már a Koszovói Felszabadítási 
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Hadsereg mintájára szervezett, részben annak parancsnokaiból és harcosaiból álló, 

albán Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (albán rövidítéssel: UCK, macedón 

rövidítéssel: ONA, angol rövidítéssel: NLA) vállalta magára (ARSOVSKI, M. et al. 

2006). 

 Az albánok számára olaj volt a tűzre, hogy Macedónia és Jugoszlávia 

elnökei 2001.02.23-án aláírták a két ország közötti államhatárról szóló szerződést, 

amely az akkor még jogilag Jugoszláviához tartozó, de már nemzetközi ellenőrzés 

alatt álló Koszovó határa tekintetében a kijelölhetőség érdekében csekély, kb. 13 

km
2
 területi nyereséget eredményezett Macedónia javára a titói Jugoszlávián 

belüli adminisztratív határhoz képest. Az albánok nehezményezték, hogy a Kodra 

Fura stratégiai magaslat, Tanusevci és Debalde települések környéke 

Macedóniához került. Ezt követően a koszovói fegyveresek beáramlása, illetve a 

macedón biztonsági erők elleni támadások megélénkültek a térségben 

(PETROVSZKI, P. 2006).  

Az ONA akcióit a macedónok – a Koszovóból érkező harcosokat, és 

határmenti fegyveres összetűzéseket figyelembe véve nem alaptalanul – az 

országuk ellen irányuló agressziónak, illetve terrorista tevékenységnek, az 

albánok pedig nemzeti felkelésnek tartották (ARSOVSKI, M. et al. 2006). 

Véleményünk szerint az összecsapások a hadműveletek tér- és időbeli 

kiterjedését, intenzitását figyelembe véve alacsony intenzitású fegyveres 

konfliktusnak tekinthetők. A szembenálló felek közül a macedónok célja az 

ország területi integritásának védelme, az ONA célja deklaráltan a kisebbségi 

jogok kiterjesztése, területi autonómia kivívása volt, a macedónok félelme szerint 

azonban ez – a „nagy-albán” eszméknek megfelelően – az ország egy részének 

elszakítását jelentette volna. Mielőtt az ország albánok lakta északi és nyugati 

részeit érintő konfliktus polgárháborúvá szélesedett volna, a szembenálló felek az 

USA és az EU közvetítésére, illetve nyomására az ún. Ohridi Keretegyezménnyel 

(OKE) vetettek véget az összecsapásoknak 2001. augusztus 13-án. 
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A fegyveres konfliktust követő időszak: „ohridi” Macedónia 

 

Az OKE aláírásával – nemzetközi nyomásra ugyan, de – mindkét fél 

engedményeket tett. Az egyezmény kimondja, hogy Macedónia többnemzetiségű, 

demokratikus, de egységes állam, és ezzel elébe megy a kétségkívül létező albán 

föderalizációs, illetve szeparatista törekvéseknek. Ugyanakkor a kisebbségek 

számára a nemzetközi normákon túlmutató egyéni és közösségi jogokat 

garantáltak, többek között a számarányuknak megfelelő képviseletet az 

államigazgatás és a közintézmények minden szintjén. 

Az OKE-ban számos alkotmánymódosítás, illetve törvény meghozatalát 

irányozták elő, amelyekkel tovább szélesítették a kisebbségek jogait (2005 

nyaráig a macedón parlament meghozta az összes törvényt, illetve döntött az 

alkotmánymódosításokról). Az új alkotmány a kisebbségek esetében már nem 

nemzetiségekről, hanem népekről és etnikai közösségekről beszél (REKA, A. 

2008). 

Az alkotmánymódosítással a nyelvhasználati jogok is szélesedtek. A 

nemzetközi kapcsolatokban továbbra is a macedón a hivatalos nyelv, az 

alkotmány 7. paragrafusa kimondja azonban, hogy az országon belül azok a 

nyelvek is hivatalosnak számítanak, amelyeket az ország lakosságának több mint 

20%-a beszél. „A Macedón Köztársaság egész területén és nemzetközi 

kapcsolataiban érvényes hivatalos nyelv a macedón nyelv, cirill írásjelekkel írva. 

Minden más olyan nyelv, amit a népesség legalább 20 százaléka beszél, szintén 

hivatalos nyelv, sajátos írásmódjával használva” (OKE, 2001). A macedón 

nyelven kívül az albán felel meg ennek a kritériumnak. 

Az OKE célkitűzéseinek megfelelően a decentralizáció jegyében a 

macedónok körében vitát, sőt, végül érvénytelen népszavazáson testet öltött 

ellenkezést kiváltva 2004-ben törvényt hoztak az ország új közigazgatási 

felosztásáról, amely a 2005. márciusi helyhatósági választásokat követően lépett 

hatályba. Az új felosztással kevesebb, de nagyobb hatáskörrel rendelkező 

közigazgatási egységeket (járásokat) szerveztek meg. A macedónoknak ebben az 

fájt leginkább, hogy az ország nyugati, északnyugati részén, az albán és a 
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koszovói határ mentén összefüggő, albán többségű járásokból álló terület jött 

létre. A macedónok számára az is nehezen elfogadható hogy az új felosztással a 

főváros, Szkopje területét nagy kiterjedésű, albán lakosságú rurális térségekkel 

növelték annak érdekében, hogy a fővárosban élő albánok aránya 20% fölé 

kerüljön. 

Macedóniában az OKE-n túlmutató intézkedéseket is bevezettek az albán 

identitás kifejezésének elősegítése érdekében, például 2005-től azokban a 

járásokban, ahol az albánok többséget alkotnak, a közintézményeken 

használhatják az albán nemzeti lobogót.  

Az OKE szerint az oktatás terén is széles körben biztosítani kell a 

kisebbségek jogait. Az egyezmény szerint anyanyelven kell szolgáltatni az 

oktatást az elemi és a középfokú képzésben, az egyetemi szintű oktatást pedig 

annak a kisebbségnek az anyanyelvén kell biztosítani, amelynek százalékaránya a 

teljes lakosságból eléri a 20-at. Ennek szellemében 2004-ben létrehozták a szinte 

kizárólag albán hallgatókat oktató Tetovói Állami Egyetemet. 

 A macedóniai albánok mindent megtesznek a fenti nyelvhasználati 

alkotmányos és egyéb garanciák érvényesítése, illetve továbbiak bevezetése 

érdekében, és egy olyan nyelvtörvény elfogadását igyekeznek elérni, amelyben 

pontosan szabályoznák az albán nyelv hivatalos használatának szabályait. Az 

albán nyelv közintézményekben való meghonosításának komoly akadálya, hogy 

kevés a szakképzett tolmács. 

 A 2001-es fegyveres konfliktust követően a macedóniai albán politikai 

pártok struktúrája gyökeresen megváltozott. A feloszlatott ONA politikai 

vezetője, Ali Ahmeti Demokratikus Unió az Integrációért (DUI) néven pártot 

alapított, amely rövid időn belül – nem kis részben az ONA-múltnak 

köszönhetően – népszerűségre tett szert az albán nemzetiségű szavazók körében.  

 A DUI 2002-es parlamenti választásokon az albán pártok versenyében már 

legyőzte az addig szinte egyeduralkodó DPA-t, és belépett a Macedón 

Szociáldemokrata Szövetség (SzDSzM) vezette kormánykoalícióba. A DUI azóta 

minden parlamenti és önkormányzati választáson legyőzte a DPA-t, de a 2006-os 

választásokon győztes VMRO-DPMNE a „tradicionális” partnerét, a DPA-t 
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választotta koalíciós partnernek. A 2008-as, 2011-es és 2014-es rendkívüli 

parlamenti választásokat is megnyerő VMRO-DPMNE 2008-tól 2016-ig a DUI-

val kormányzott együtt. A DUI 2017-től tagja az SzDSzM által vezetett 

kormánykoalíciónak is. Az albán pártok részvétele a kormányzásban 

nagymértékben hozzájárult a 2001-es fegyveres konfliktust követő időszak 

viszonylagos békéjének megőrzéséhez. A viszonylagosságot szükséges 

hangsúlyoznunk, mert szélsőséges albán fegyveres csoportok azóta is több 

alkalommal megjelentek, és fegyveres incidenseket provokáltak a koszovói-

macedón határ térségében, sőt, a Szkopje közelében található albán falvakban is. 

 

Albán nyelvű oktatás Macedóniában 

 

 A többségétől eltérő identitás megőrzésének és fejlesztésének egyik 

feltétele az oktatásban saját nyelven való részvétel lehetősége. Az eredeti 

Harshorne-modell szerint az eltérő identitású régiók centrifugális erőt jelentenek 

az államtérre. Ebből következően az eltérő identitást erősítő oktatás növeli az 

államra ható centrifugális erőt, ezért szükségesnek látjuk az az albán nyelvű 

oktatás vizsgálatát. A Macedóniában élő nemzetiségek közül az anyanyelvi 

oktatás az albán mellett a török és a szerb kisebbség számára biztosított.  

 Az alapfokú oktatásban résztvevő albán populáció létszáma és az összes 

tanulóhoz viszonyított aránya a 2005/06. tanévben érte el a csúcsot, azóta a 

számuk nagyobb, az arányuk viszont nem jelentős mértékben csökken. Tekintettel 

arra, hogy az adott korosztály szinte teljes egészében részt vesz az alapfokú 

oktatásban, a fentiekből arra a következtetésre juthatunk, hogy csökken az albán 

populáció növekedési üteme, illetve születésszáma. A folyamat hátterében az áll, 

hogy a rurális térségekben élő albán népességben is egyre ritkább a korábban 

jellemző 5-6 gyerekes családmodell, de még így is magasabb az átlagos 

gyerekszám, mint a macedón családokban.  

 A korábban már elemzett törvények lehetőséget biztosítottak arra, hogy az 

utóbbi fél évszázadban az albán lakosság adott korosztálya gyakorlatilag teljes 

egészében anyanyelvi alapfokú képzésben részesülhessen (5. táblázat).  
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5. táblázat 

Albán nyelvű alapfokú oktatásban résztvevők száma és aránya 

Macedóniában az 1950/51-estől a 2015/16-os tanévig 

Tanév Tanulók összes 

száma 

Albán nyelven 

tanulók száma 

Albán nyelven 

tanulók aránya (%) 

1950/51 166 887 26 702 16,0 

1960/61 240 123 31 216 13,0 

1970/71 259 902 53 020 20,4 

1980/81 272 216 75 676 27,8 

1990/91 267 115 72 121 27,0 

1997/98 256 477 74 122 28,9 

2000/01 246 481 75 571 30,66 

2005/06 235 185 79 428 33,77 

2006/07 228 207 77 054 33,76 

2007/08 220 833 74 103 33,56 

2008/09 215 078 71 436 33,21 

2009/10 208 980 69 034 33,03 

2010/11 201 914 65 121 32,25 

2011/12 197 859 64 213 32,45 

2012/13 194 859 62 660 32,16 

2013/14 190 541 61 298 32,17 

2014/15 188 361 61 608 32,71 

2015/16 185 119 59 437 32,11 

Forrás: Sztatiszticski godisnik na Republika Makedonija, 2017 adatai alapján szerk. HÁRY SZ. 
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 Az elemi oktatásban tanítóktól elvárás a macedón állampolgárság, és az, 

hogy beszéljék a macedón nyelvet és ismerjék, tudják használni a cirill ábécét. A 

múlt század kilencvenes éveiben előfordult, hogy a kisebbségi nyelvet nem 

beszélő tanárok oktatták a „nemzetiségi tárgyakat”, ha nem volt elegendő 

kisebbségi tanár. Ennek a helyzetnek a hátterében a kisebbségi tanárképzés 

nehézségei álltak. Ezért napjainkban a két nyelven tanító tanárok képzése 

prioritást élvez a felsőoktatásban. 

 Ahogy a már fentebb említett törvények jelzik, azokban a közoktatási 

intézményekben, ahol az oktatás a kisebbség nyelvén folyik, a macedón nyelvet is 

oktatni kell. Ez az albán iskolákban nem jelent heti három óránál több 

foglalkozást a macedón nyelvvel, amely igen kevés a többségi állam hivatali 

életében való eligazodáshoz. Főleg a rurális térségekben gyakori tapasztalat, hogy 

csak albán anyanyelvű tanárt tudnak alkalmazni, így ezeken a helyeken valójában 

csak papíron létezik macedón nyelvóra.   

 Az erős albán érdekérvényesítés és a törvényi garanciák révén a kisebbségi 

oktatás felerősítheti az etnikai és nyelvi elszigeteltséget, szegregációt, és egyre 

kevésbé mozdítja elő a nyugat-európai értelemben vett integrációt.  

 

 A középiskolai képzésben az alapfokú oktatásban résztvevőknél 

kevesebben tanulnak albán nyelven (6. táblázat). Ennek az az oka, hogy az 

albánok kisebb arányban vesznek részt a közép- és a felsőfokú oktatásban, mint a 

macedónok. A kulturális, vallási, életmódbeli különbségek mellett az 

iskolázottsági szintben mutatkozó eltérések is tovább erősítik a macedón és az 

albán etnikum közötti ellentéteket. Változásként értékelhető, hogy az utóbbi 15 

évben rohamosan növekedett a középfokú képzésben albán nyelven tanulók száma 

és aránya. Ennek köszönhetően hosszabb távon csökkenhet az iskolázottsági 

különbség a macedón és az albán etnikum között. 
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6. táblázat 

Albán nyelvű középfokú oktatásban résztvevők száma és aránya 

Macedóniában 2000/01 és 2015/16 között 

Tanév Tanulók összes 

száma 

Albán nyelven 

tanulók száma 

Albán nyelven 

tanulók  aránya (%) 

2000/01 90.990 14.902 16,38 

2001/02 92.068 15.844 17,21 

2002/03 93.526 17.135 18,32 

2003/04 93.791 18.361 19,58 

2004/05 94.053 19.352 20,58 

2005/06 93.908 20.291 21,61 

2006/07 93 763 21 835 23,29 

2007/08 92 753 22 357 24,10 

2008/09 93 164 23 914 25,67 

2009/10 94 284 26 028 27,61 

2010/11 92 848 26 563 28,61 

2011/12 91 167 26 377 28,93 

2012/13 88 582 25 953 29,30 

2013/14 84 827 24 823 29,26 

2014/15 81 788 24 130 29,50 

2015/16 77 625 21 623 27,86 

Forrás: Sztatiszticski godisnik na Republika Makedonija, 2017 adatai alapján szerk. HÁRY SZ. 

 

 Ahogy az adatok is jelzik, a továbbtanulni hajlandó és képes albán 

nemzetiségű gyermekek számára nyitott az anyanyelvi középiskolai oktatás. Az 

albánok élnek ezzel a lehetőséggel, szinte az összes középiskolába járó albán 

fiatal az anyanyelvén tanító gimnáziumba vagy szakközépiskolába, illetve a két 
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vagy többnyelvű iskolák albán osztályaiba jár, ahol minden tantárgyat albán 

nyelven sajátítanak el, a macedónt pedig csak idegen nyelvként, heti néhány 

órában tanulják. Ez egyrészt a kisebbségi jogok szempontjából pozitívan 

értékelhető, mivel lehetővé teszi az albánok számára anyanyelvük megőrzését, 

másrészt viszont hozzájárul a macedóniai társadalom etnikai választóvonalak 

mentén kialakuló szegregációjához. 

 A Macedóniában használatban levő tankönyveket a többségi nemzet és a 

kisebbségek nyelvén egyaránt kiadják. Ez utóbbi esetében egyszerű 

tükörfordításról van szó, hiszen mindegyik könyv tartalma megegyezik. A 

macedón mellett három (albán, török, szerb) kisebbségi változat is forgalomba 

kerül. Az albánok valószínűleg ún. rejtett tanterv alapján tanulják a történelmet, a 

földrajzot, az irodalmat, hiszen a tükörfordítással készült tankönyvek nem 

szolgálják a nemzeti identitástudat őrzését, fejlesztését. 

 Mindkét iskolafokozatban egyre erősebben és világosabban látszik az 

etnikumok közötti elkülönülés. Megpróbálták ugyan feléleszteni a kapcsolatot 

macedón és albán gyerekek közötti iskolán kívüli foglalkozásokon, de 

nyilvánvalóvá vált a kísérlet során a kommunikáció nehézsége a két etnikum 

között. Ennek legfőbb oka az, hogy az általános és középiskolások saját 

nemzetiségüket előtérbe helyező oktatást kapnak, ahol megvilágítják nekik, hogy 

különbség van "mi" és "ők" között. Ahelyett tehát, hogy egymásról tanulnának, 

erősen negatív sztereotípiákat és előítéleteket hallanak (NAJCSEVSZKA, M. - 

PETROSZKA-BESKA, V. 1999).  

 1991 előtt, amikor Macedónia még Jugoszláviához tartozott, nem volt 

albán nyelvű felsőfokú képzés Macedóniában, az albán diákok vagy macedón 

nyelven vettek részt a felsőoktatásban, vagy Koszovóban, a Pristinai Egyetemen 

tanultak tovább. Az ország függetlenné válását követően azonban egyre kevésbé 

tudtak élni az utóbbi lehetőséggel. Az albán nyelvű felsőoktatást érintő első 

változás 1994-ben történt, amikor a macedóniai albánok a Pristinai Egyetemmel 

együttműködve a Tetovó melletti Mala Recsica településen létrehozták az illegális 

Tetovói Egyetemet, amely a 90-es években az albán nacionalizmus fellegvárává 

vált. A macedón állam eleinte erőszakkal igyekezett bezáratni az intézményt, 
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amelynek nyomán halálos áldozatokkal is járó zavargások törtek ki a városban, 

majd 1995-ben Fadil Sulejmani rektort is letartóztatták. A sikertelen erőszakos 

bezárási kísérleteket követően a macedón állam belenyugodott az 1000 fő feletti 

hallgatói létszámmal rendelkező intézmény fennmaradásába, de a működését 

adminisztratív eszközökkel korlátozták, állami támogatást nem nyújtottak, az ott 

szerzett diplomákat pedig nem ismerték el. 

 Az illegális Tetovói Egyetem létrehozására válaszul az állam két 

intézkedést hozott az albán nemzetiségű diákok továbbtanulásának támogatására. 

Egyrészt pozitív diszkriminációként nemzetiségi kvótarendszert vezettek be annak 

érdekében, hogy az albánok nagyobb számban folytathassanak macedón nyelvű 

felsőfokú tanulmányokat, másrészt a szkopjei „Kiril i Metodij” Egyetem 

Pedagógiai Karán 1998-tól lehetőség nyílt albán nyelvű általános iskolai tanító- és 

tanárképzésre. 

 Az albán nyelvű felsőfokú képzésnek nagy lendületet adott, hogy Max van 

der Stoel, az EBESZ kisebbségügyi főbiztosa kezdeményezésére 2001-ben 

Tetovóban létrehozták a Délkelet-európai Egyetemet, ahol a képzés fő nyelve és a 

hallgatók túlnyomó többsége albán. (Az intézményt a köznyelv a 

kezdeményezőről Stoel-egyetemnek hívja.) Ennek ellenére az illegális Tetovói 

Egyetem tovább folytatta oktatási tevékenységét, mivel vezetői fő célja az volt, 

hogy a bázisán albán nyelvű állami egyetem működjön. A Tetovói Egyetem 

kizárólag albán nyelven oktatott, csak albán nemzetiségű diákokat vett fel. A 

képzési és kutatási tevékenységhez elégtelen anyagi forrásokkal és 

infrastruktúrával, valamint a jugoszláv időkből származó elavult képzési 

struktúrával rendelkezett, az oktatói karnak nem volt megfelelő tudományos 

képzettsége. Mindez természetesen negatív hatással volt a képzés minőségére, és 

az egyébként sem elismert diplomák valódi értékére. Ezzel szemben a Délkelet-

európai Egyetem nemzetközi donorok segítségével létrehozott, jól kiépített 

infrastruktúrával rendelkezik, a képzés struktúráját pedig nyugati modellek szerint 

határozták meg. Bár a képzés fő nyelve az albán, angol és macedón nyelvű 

kurzusokat is indítanak. Az intézmény mindenki számára nyitott, a diákok 
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többségét alkotó albánokon kívül macedón és más nemzetiségű hallgatókat is 

felvesznek. 

 Ahogy már említettük, a 2001-es fegyveres konfliktust lezáró Ohridi 

Keretegyezmény szélesítette az albán kisebbség jogait. Az albánok politikai 

érdekérvényesítő képességének növekedése hatására 2004-ben rendezték az 

illegális Tetovói Egyetem ügyét. Hivatalosan létrehozták a Tetovói Állami 

Egyetemet, a gyakorlatban azonban az illegális egyetemet transzformálták állami 

fenntartású intézménnyé. Ezzel a törvényen kívüli állapotot megszüntették ugyan, 

de a finanszírozási gondok, az oktatók nem elég magas szintű tudományos 

képzettsége, ebből eredően az egyes karok, illetve szakok akkreditációs problémái 

továbbra is akadályozzák az intézmény normális működését. 

 Ebben a helyzetben felmerült az egy városban működő Tetovói Állami 

Egyetem és a Délkelet-európai Egyetem egyesítésének ésszerű lehetősége, 

azonban a finanszírozási problémákkal küzdő, elavult képzési struktúrával 

rendelkező állami egyetem és a viszonylag korszerű, külföldi donorok átmeneti 

támogatásából és tandíjból fenntartott intézmény egyesítése előtt politikai (albán 

pártok pozícióharca) és bürokratikus (állami vs. magánintézmény) akadályok 

állnak. 

 

Az albán kisebbség hatása a macedón államtérre 

 

 A macedóniai albánság európai mércével mérve is széleskörű kisebbségi, 

illetve nyelvhasználati jogokkal rendelkezik, amelyek a 2001-es fegyveres 

konfliktust lezáró Ohridi Keretegyezmény nyomán tovább bővültek. A 

macedóniai albán politikusok azonban folyamatosan újabb követelésekkel állnak 

elő, amelyek – a koszovói tapasztalatokra építve – később akár az autonómia, 

illetve az elszakadás irányába is mutathatnak. Ennek recens megnyilvánulása a 

2016 decemberi rendkívüli parlamenti választásokat követően a DUI és két kisebb 

albán párt koalíciókötése feltételeként meghirdetett Albán Platform, amelyben 

követelik az albán nyelv hivatalossá tételét az ország teljes területén.  
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 Az albán nyelvhasználat további terjedését a demográfiai és migrációs 

folyamatok is elősegítik (az albán nemzetiségűek száma és aránya folyamatosan 

növekszik a társadalomban). A többségi társadalomtól eltérő nyelv, vallás, 

életmód, az albán társadalom klánokra épülő rendszere és izoláltsága, az 

etnikumok közötti bizalom és kohézió hiánya továbbra is etnikai feszültségek 

lehetőségét hordozza magában. 

 A kisebbségi oktatás csak ráerősít erre a folyamatra. A törvényileg 

biztosított lehetőséggel mindenhol él az albán kisebbség, a tanárok és a diákok 

egyaránt a kisebbséghez tartoznak. Egyre kevésbé érdekelt bármelyik fél is abban, 

hogy a jelenleg még többségi macedón nyelv használatát alaposan elsajátítsa, még 

ha ezzel a fiatalok esélyét csökkenti is a „macedón világban” való eligazodásra, 

ezért az albánok szegregációja egyre markánsabbá válik. 

Macedóniában a hivatalos kormányzati politika a nemzetközi tényezők 

nyomására, illetve az európai csatlakozás érdekében érvényre juttatja az európai 

normákat is meghaladó kisebbségi jogokat. Ez viszont nem feltétlenül az 

integrációt, a békés együttélést szolgálja, hanem a szeparálódást, az elkülönülést 

is erősítheti. 

Az albán népesség lélekszáma, koncentrációja az albán és a koszovói határ 

mentén, a macedón többségtől eltérő vallása, kultúrája, a macedón állammal való 

– 2001-ben fegyveres felkelésben csúcsosodó – szembenállása miatt egyértelműen 

centrifugális hatással bír a macedón államtérre. 

 

V.2.2.2. Nem albán kisebbségek 

 

Törökök 

 A török nemzetiségű népesség az 1371-től 1913-ig, az első balkáni háború 

végéig tartó oszmán uralom alatt érkezett a mai Macedónia területére. A több mint 

öt évszázados oszmán uralom megváltoztatta Macedónia etnikai térképét, de az itt 

élő szláv népességet nem sikerült asszimilálni. Ugyanakkor a törökök szokásai, 

vallása, nyelve, mély nyomot hagyott az itt élő népességen, amelynek fontos jele, 
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hogy sikeresen iszlamizálták a szláv lakosság egy részét (KISZELINOVSZKI, Sz. 

2007; SZTAVOVI-KAVKA, I. 2002). 

Az 1912-13-as balkáni háborúkat követően – elsősorban a kivándorlásnak 

köszönhetően – nagymértékben csökkent a törökök száma Macedóniában. 

Ugyanez a tendencia figyelhető meg a második világháborút követő időszakban, 

különösen 1954 és 1962 között, miután Jugoszlávia és Törökország aláírta a 

jugoszláviai török kisebbség kitelepülésének szabályozásáról szóló szerződést. 

Ebben az időszakban a török nemzetiségű népesség több mint fele költözött 

Macedóniából Törökországba (NIKODINOVSZKI, B. – SZTOJMILOV, A. 1999). 

  

7. táblázat. 

Török nemzetiségű lakosság száma és aránya Macedóniában 1953-tól 

2002-ig 

Népszámlálás éve Törökök száma Törökök  aránya (%) 

1953 203.938 15,63 

1961 131.484 9,35 

1971 108.552 6,59 

1981 86.591 4,54 

1994 78.019 4,00 

2002 77.959 3,85 

Forrás: Sztatiszticski godisnik na Republika Makedonija, 2017 adatai alapján szerk. 

HÁRY SZ. 

 Számuk, illetve a népességen belüli arányuk a múlt század 60-as évei óta 

is csökkenő tendenciát mutat (7. táblázat), amelynek egyik oka a kivándorlás 

(Törökországba és Nyugat-Európába), a másik pedig az albán többségű 

területeken az ugyancsak muszlim vallású albánok asszimilációs törekvései. Az 

albán férfiak és török nők által kötött vegyes házasságokban a családok az albán 

nyelvet használják és az albán szokások szerint élnek. A legutóbbi 

népszámlálásokon egyes vidékeken az is előfordult, hogy az albán nemzetiségű 

kérdezőbiztosok a törököket is albánként vették nyilvántartásba. 

 Az albánoktól eltérően a törökök szétszórtan élnek Macedóniában. A 

2002-es népszámlálás adatai szerint a 2004-ben bevezetett közigazgatási felosztást 

(85 járás, azaz opstina) figyelembe véve a törökök csak két járásban (Plasnica: 
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97,82%, Centar Zsupa: 80,17%) alkotnak többséget, Mavrovo i Rostusa járásban 

31,10%, további 11 járásban 10-20% közötti, 5 járásban pedig 5-10% közötti az 

arányuk (Sztatiszticski godisnik, 2017). Ahogy fentebb jeleztük, számuk 

fogyatkozóban van a jelentős mértékű kivándorlás miatt, amelynek célpontja 

Németország, Hollandia, illetve Törökország. A migrációban meghatározó 

szerepet játszanak a romló életkörülmények. Az 1991 után felmerülő gazdasági 

nehézségek erőteljesen befolyásolták a török közösségek életét. A bányászat 

megszűntét követően a gazdaságilag depressziós térségben élők (a törökök által 

lakott régiók az ország legszegényebb területei) körében nagyfokúvá vált a 

munkanélküliség, egyedül a dohánytermesztés biztosíthat minimális megélhetési 

forrást.  

 A Jugoszlávián belüli Macedón Szocialista Köztársaság 1974-es 

alkotmánya a törököket – az albánokkal együtt – az országban élő nemzetiségként 

ismeri el. A független Macedón Köztársaság 1991-es alkotmánya a törököknek, a 

többi nemzetiséghez hasonlóan, egyenlő állampolgári jogokat biztosít 

(KISZELINOVSZKI, Sz. – SZTAVOVI-KAVKA, I. 2004). 

Ugyanakkor, a macedóniai törökök többsége szerint a 2001-es, a 

macedónok és az albánok közötti fegyveres konfliktust lezáró Ohridi 

Keretegyezmény, a lakosság egynegyedét alkotó albánoknak többletjogokat 

biztosítva diszkriminálja a többi kisebbséget, így a törököket is (MANDACI, N. 

2007). A keretegyezményt követő alkotmánymódosításokban lefektetett 

kisebbségvédelmi intézkedések, illetve a közigazgatási decentralizáció előnyeivel 

a valóságban az adott járásban lokális többséggel rendelkező kisebbségek tudnak 

élni, a törökök pedig, ahogy fent láttuk, csak két járásban alkotnak többséget. Ezt 

a folyamatot egyes szakértők úgy írják le, hogy Macedónia egyre kevésbé 

multietnikus és egyre inkább binacionális (macedón-albán) államá válik (LYON, 

A. 2011). 

 

Szerbek 

 Az 1912-13-as balkáni háborúkat lezáró bukaresti béke eredményeként 

Szerbia megszerezte a Vardari Macedóniát, gyakorlatilag a mai Macedónia 
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területét, amelyet a II. világháborúig Dél-Szerbia néven kormányzott. 1920-ban 

Szerbiában kolonizációs rendeletet hoztak, amelynek értelmében előirányozták 

telepesek beköltöztetését a szerb fennhatóság alá került Vardari Macedóniába az 

etnikai struktúra megváltoztatása, illetve a lakosság „szerbesítése” érdekében. A 

szerbek betelepítését a „mezőgazdasági” és „adminisztratív” kolonizációnak 

nevezték. Az előbbi keretében jó minőségű földeket ajánlottak a betelepülő 

szerbeknek, ennek eredményeként a két világháború között 4167 szerb család, 

összesen kb. 25 000 fő fő költözött Macedóniába. Az „adminisztratív” kolonizáció 

keretében a közigazgatási, igazságszolgáltatási, egyházi, katonai és oktatási 

vezetési funkciókat igyekeztek szerbekkel betölteni (KISZELINOVSZKI, Sz. 2007). 

 A II. világháború alatt Bulgária annektálta Macedónia jelentős részét, a 

szerbek pedig elhagyták az országot. A háború után – immár a szocialista 

Jugoszlávián belül, egyes macedón partizán-, illetve politikai vezetők, mint 

Metodija Andonov-Csento és Emanuil-Mane Csucskov álláspontja ellenére – 

megkezdődött a szerbek visszatérése (SZTAVOVI-KAVKA, I. 2002). 

 

8. táblázat 

Szerb nemzetiségű lakosság száma és aránya Macedóniában 1953-tól 

2002-ig 

Népszámlálás éve Szerbek száma Szerbek  aránya (%) 

1953 35112 2,69 

1961 42728 3,04 

1971 46465 2,82 

1981 44468 2,33 

1994 40228 2,07 

2002 35939 1,78 

Forrás: Sztatiszticski godisnik na Republika Makedonija, 2017 adatai alapján szerk. 

HÁRY SZ. 
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 A II. világháború után a szerbek száma és aránya nem érte el a két 

világháború közötti szintet, ami annak is köszönhető, hogy nem volt szükség 

szerb nemzetiségű hatalmi elit idetelepítésére, mivel a macedónok – akik a 

nemzeti és kulturális önállóságukat a titói Jugoszláviának köszönhették – egészen 

1991-ig lojálisak voltak az államszövetséghez (HÁRY SZ. 2009a). A szerb 

nemzetiségű lakosság aránya az 1994-es népszámlálásig 2-3% között maradt, a 

számuk a 70-es évekig emelkedett. A 80-as években bekövetkező csökkenés fő 

oka, hogy a szerbek közül egyre többen – különösen azok, akik vegyes 

házasságban éltek – vallották magukat „jugoszláv” nemzetiségűnek. 1992-ben a 

Jugoszláv Néphadsereg kivonása, és ezzel együtt a szerb nemzetiségű hivatásos 

katonák és polgári alkalmazottak távozása csökkentette az országban élő szerbek 

számát. Az azóta bekövetkezett további csökkenés főként az alacsony 

születésszám, illetve a szerb nemzetiségű lakosság elöregedése számlájára írható 

(8. táblázat). A szerbek alapvetően szétszórva élnek az országban, kisebb tömbök 

a szerb határ mentén figyelhetők meg, a szerbek aránya az itteni járásokban a 

legmagasabb: Csucser-Szandevo 28,56%, Sztaro Nagoricsane 19,13%, Roszoman 

9,88%, Kumanovo 8,59% (Sztatiszticski godosnik, 2017).  

 Macedónia 1991-es függetlenné válását követően etnikai feszültséget 

okozott, hogy a szerb kisebbség egy része nyíltan támogatta Szlobodan 

Milosevics nacionalista politikáját. A macedónok a Jugoszláv Néphadsereg 

kivonása (1992) után is attól tartottak, a „nagyszerb” törekvések egyik célja, hogy 

a két világháború közötti helyzethez hasonlóan Macedóniát Szerbiához csatolják. 

Ez a feszültség 1995-től – miután Jugoszlávia elismerte Macedóniát – csökkent 

ugyan, 1999-ben azonban újra feléledt, amikor a szerbeknek – és nem 

utolsósorban a velük szimpatizáló macedónoknak – a NATO jugoszláviai 

bombázásai elleni tiltakozása erőszakos tüntetésekben öltött testet 

(KISZELINOVSZKI, Sz. - SZTAVOVI-KAVKA, I. 2004).  

 

Romák 

 A Macedóniában élő romák többségének elődei a XV-XVI. században a 

törökökkel együtt érkezett erre a területre, kisebb részük pedig az utóbbi egy 
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évszázadban Bosznia-Hercegovinából, Szerbiából és Koszovóból vándorolt be az 

országba (NIKODINOVSZKI, B. 2000). Az előbbieket a török „yerli” (letelepedett) 

szóval különböztetik meg az utóbbiak „gurbert” (idegen) elnevezésű csoportjától. 

A romák túlnyomó többsége muszlim vallású, de a falvakban keresztény romák is 

élnek (KISZELINOVSZKI, Sz.  - SZTAVOVI-KAVKA, I. 2004). 

 A roma népesség száma az utóbbi néhány évtizedben a magas természetes 

szaporodás és a bevándorlás eredményeként folyamatosan növekszik (9. táblázat). 

 A romák szétszórva élnek az ország területén, többséget (60,6%) csak a 

főváros Suto Orizari járásában alkotnak (www.stat.gov.mk). Ennek oka, hogy az 

1973-as pusztító erejű szkopjei földrengést követően itt telepítették le a fedél 

nélkül maradt romákat. Szkopje mellett nagy számban élnek romák Prilep, 

Tetovo, Kumanovo, Bitola, Gosztivár, Kicsevo és Debar városokban 

(KISZELINOVSZKI, Sz. - SZTAVOVI-KAVKA, I. 2004). 

 

9. táblázat 

Roma nemzetiségű lakosság száma és aránya Macedóniában 1953-tól 

2002-ig 

Népszámlálás éve Romák száma Romák  aránya (%) 

1953 20462 1,57 

1961 20606 1,47 

1971 24505 1,49 

1981 43125 2,26 

1994 43707 2,25 

2002 53879 2,66 

Forrás: Sztatiszticski godisnik na Republika Makedonija, 2017 adatai alapján szerk. 

HÁRY SZ. 
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 Az 1971-es alkotmány Macedóniában élő etnikai csoportként azonosította 

a romákat, 1981-ben nemzetiségi státuszt kaptak Jugoszláviában, a független 

Macedónia 1991-es alkotmánya pedig nemzeti kisebbségi státuszt garantál 

számukra, azaz a többi kisebbséggel azonos jogokkal rendelkeznek 

(KISZELINOVSZKI, Sz. - SZTAVOVI-KAVKA, I. 2004). A jogaik érvényesülését 

akadályozza azonban, hogy a romák többsége alacsony iskolai végzettséggel vagy 

azzal sem rendelkezik, munkanélküli és mélyszegénységben él. 

 

Bosnyákok 

 A magukat bosnyáknak vallókat csak a függetlenség elnyerése (1991) 

utáni népszámlálásokon vették nyilvántartásba Macedóniában. Ennek az a 

magyarázata, hogy a volt Jugoszláviában hivatalosan nem létezett bosnyák 

kisebbség, a Bosznia-Hercegovinában és a többi jugoszláv tagköztársaságban élő, 

szerb-horvát nyelven beszélő iszlám vallásúakat „muzulmánként” tartották 

nyilván. Számuk különösen azután növekedett meg, hogy 1981-től a 

„muzulmánokat” államalkotó nemzetként ismerték el Bosznia-Hercegovinában. A 

bosnyákok valós száma alakulásának követését megnehezíti azonban, hogy az 

1981-es népszámláláson a macedón nyelven beszélő muzulmánok (torbesek) egy 

része is „muzulmán” nemzetiségűnek vallotta magát (KISZELINOVSZKI, Sz. - 

SZTAVOVI-KAVKA, I. 2004). Ez a jelenség a 90-es években valószínűleg 

megszűnt, az 1994-es és a 2002-es népszámlálásokon a magukat muzulmánnak és 

bosnyáknak vallók összege jó közelítéssel adta meg a bosnyákok valós számát. Az 

is megfigyelhető, hogy a két népszámlálás között közel annyival csökkent a 

muzulmán „nemzetiségűek” száma, mint amennyivel a bosnyákoké növekedett. 

(10. táblázat) Ebből arra következtethetünk, hogy a Szandzsákban tapasztalható 

folyamatokkal párhuzamosan egyre erősebb a macedóniai bosnyákok 

nemzettudata. 
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10. táblázat 

Muzulmán és bosnyák nemzetiségű lakosság száma és aránya 

Macedóniában 1953-tól 2002-ig 

Forrás: Sztatiszticski godisnik na Republika Makedonija, 2017 adatai alapján szerk. HÁRY SZ. 

  

 1991 előtt a bosnyákok számának növekedéséhez Jugoszlávia más 

részeiből, elsősorban Bosznia-Hercegovinából, illetve Szerbiából (pontosabban a 

Szandzsákból) való bevándorlás is hozzájárult. A betelepülők már a második 

világháborút követően máig is létező bosnyák „oázisokat” hoztak létre Szkopje, 

Velesz és Prilep térségében. A falvakban élő bosnyákok általában őrzik nyelvüket 

és etnikumukra jellemző hagyományaikat, a városiak azonban egyre inkább 

asszimilálódnak a macedón többségbe (KISZELINOVSZKI, Sz. - SZTAVOVI-KAVKA, 

I. 2004). 

 A balkáni térségben is megjelent – Közel-Keletről „importált” – iszlám 

fundamentalizmus bosznia-hercegovinai közvetítéssel a macedóniai 

bosnyákokhoz is eljutott, a radikális iszlámisták száma és aránya azonban 

elenyésző (DELISO, C. 2007), de az Iszlám Állam megjelenése óta újra növekszik. 

 

Vlahok 

 A vlah (saját nevén aromun) kisebbség eredete nem tisztázott. A 

legvalószínűbb elmélet, hogy a romanizált trák lakosság leszármazottai, akik a 

Népszámlálás éve Muzulmánok 

száma 

Muzulmánok  

aránya (%) 

Bosnyákok száma Bosnyákok  

aránya (%) 

1953 1591 0,12 - - 

1961 3002 0,21 - - 

1971 1248 0,08 - - 

1981 39513 2,07 - - 

1994 15418 0,79 6829 0,35 

2002 2553 0,13 17018 0,84 
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nomád életmódjuk miatt tudtak fennmaradni a szláv környezetben (KITANICS M. 

2009). Az utóbbi fél évszázadban előbb csökkenést, majd a 80-as évektől 

növekedést figyelhetünk meg a vlah nemzetiségűek számában (11. táblázat). A 

növekedés valószínűleg a vlah identitás erősödésének is köszönhető. 

 

11. táblázat 

Vlah nemzetiségű lakosság száma és aránya Macedóniában 1953-tól 

2002-ig 

Népszámlálás éve Vlahok száma Vlahok aránya (%) 

1953 8668 0,66 

1961 8046 0,57 

1971 7190 0,44 

1981 6384 0,33 

1994 8601 0,44 

2002 9695 0,48 

Forrás: Sztatiszticski godisnik na Republika Makedonija, 2017 adatai alapján szerk. 

HÁRY SZ. 

 

 A legnagyobb vlah közösségek Stip, Krusevo, Bitola és Sztruga 

városokban élnek. A közösségek kis létszáma és a vegyes házasságok 

hozzájárulnak a vlahok fokozatos asszimilációjához. A vlahok a mindennapi 

életben a családon belül is a macedón nyelvet használják, a gyermekek az 

anyanyelvüket a fent említett városok, illetve Szkopje általános iskoláiban, 

fakultatív órákon sajátíthatják el (KISZELINOVSZKI, Sz. - SZTAVOVI-KAVKA, I. 

2004). 

 

Egyéb kisebbségek 

 A 2002-es népszámlálás adatai szerint a fentiek mellett az alábbi, 1000 

főnél nagyobb létszámú kisebbségek élnek Macedóniában: horvátok (2686 fő), 
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montenegróiak (2003 fő), bolgárok (1487 fő). Az utóbbiak valós száma vitatott, 

mivel sokan csak a bolgár állampolgárság, pontosabban az EU-s bolgár útlevél 

miatt vallják magukat bolgárnak (HÁRY SZ. 2009b). 

 Az oroszok (368 fő) és az ukránok (136 fő) azoknak a leszármazottai, akik 

az 1917-es októberi forradalmat követő polgárháború nyomán emigráltak 

Jugoszláviába. 

 A volt Jugoszlávia népei közül a már említett horvátok és montenegróiak 

mellett szlovének (365 fő) is élnek az országban. A macedóniai magyarok (129 

fő) többnyire a Vajdaságból érkeztek a volt Jugoszlávia idején. 

 A zsidók elődei a XVI. században Spanyolországból és Portugáliából való 

kiűzetésüket követően telepedtek le a mai Macedónia területén, különösen 

Szkopje, Bitola és Stip városokban (NIKODINOVSZKI, B. 2000). Napjainkban 

rendkívül csekély számú (53 fő) zsidó él az országban, mivel 1943-ban 

gyakorlatilag a teljes macedóniai zsidóságot (kb. 7200 fő) deportálták.  

 Macedónia a nemzetközi normáknak megfelelően, vagy azokat 

meghaladóan biztosítja a kisebbségek jogait. 

 

Nem albán kisebbségek hatása a macedón államtérre 

 A nem albán kisebbségek méretük, arányuk, területi koncentrációjuk (csak 

a törökök és a romák alkotnak lokális többséget kettő, illetve egy járásban), a 

macedón többséghez, illetve a macedón-albán konfliktushoz való viszonyuk 

(semlegesség, illetve a macedón oldal támogatása, különösen a szerbek esetében) 

alapján nem fejtenek ki centrifugális erőt a macedón államtérre. A macedónokhoz, 

illetve a macedón államhoz való kötődésüket tovább erősítheti, hogy az érdekeik 

ellentétesek a „binacionális” állam kialakítására irányuló albán törekvésekkel 

(LYON, A. 2011). Az 6. ábra szemlélteti, hogy a kisebbségek közül csak az albán 

többségű járások alkotnak nagy kiterjedésű egybefüggő területet. 
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6. ábra 

A vegyes lakosságú területek eloszlása és etnikai arányai Macedóniában 

 

Forrás: VÉGH A. 2008 

 

V.3. A nemzeti haderő és a nem állami fegyveres szervezetek 

hatása a macedón államtérre 

 

V.3.1. A Macedón Hadsereg és a nemzeti identitás 

 

 A nemzeti identitás fontos kifejezője a nemzeti haderő, ezért ebben a 

fejezetben megvizsgáljuk a Macedón Hadsereg, illetve a nemzeti öntudat és az 

állam fejlődésének összefüggéseit. Az alábbiakban látható, ahogy a mai macedón 

állam, úgy a Macedón Hadsereg is törökellenes mozgalmakban keresi a gyökereit, 
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bár akkor még nem létezett letisztult macedón nemzeti és etnikai tudat. 

 

A haderő előzményei a törökellenes mozgalmak idején 

 A XVII. században kezdődött törökellenes felkelések – amelyek közül 

kiemelkedik a Karpos által vezetett felkelés (1689) – során létrejött fegyveres 

mozgalmak tekinthetők a Macedón Hadsereg első történelmi előzményének. Bár a 

Karpos-féle mozgalom elbukott, a felkelések egyre szervezettebb formában 

folytatódtak a XVIII. és a XIX. században. Az 1876-os razlovaci felkelés 

jelentősége, hogy Kelet-Macedóniára is kiterjedt, az 1878-79-es kresznai felkelés 

pedig szinte Macedónia teljes területét érintette, a felkelő századok irányítására, 

tevékenységük koordinálására, illetve a felszabadított területeken szervezett 

haderő felállítására pedig Macedón Felkelők Törzse (Stab na makedonszkite 

vosztanici) elnevezéssel katonai-politikai irányító testületet hoztak létre 

(www.morm.gov.mk). 

 A XIX. század 90-es éveiben tömegessé váltak a törökellenes mozgalmak. 

Az 1893-ban Dame Gruev vezetésével létrehozott Belső Macedón Forradalmi 

Szervezet (Vnatresna makedonszka revolucionerna organizacija, VMRO) 

fegyveres erejének felállításával Goce Delcsevet bízták meg. A törökellenes 

nemzeti mozgalom az 1903. augusztus 2-án kitört Ilinden-felkelésben 

csúcsosodott ki, amelynek eredményeként kikiáltották a Krusevói Köztársaságot. 

Habár a felkelést 10 nap alatt leverték, a kezdeti sikerekben jelentős szerepet 

játszott a VMRO által létrehozott, központilag irányított haderő. Az Ilinden-

felkelés évfordulója állami ünnep Macedóniában. 

 Az 1912-13-as balkáni háborúk következményeként megszűnt az oszmán 

uralom, a földrajzi Macedónia területét Görögország, Szerbia és Bulgária szerezte 

meg (ld. V.1. fejezet).  

 

A macedón haderő a II. világháborúban 

 A macedón haderő megteremtése szempontjából különös jelentőségű a II. 

világháború időszaka. Macedónia 110 000 harcossal csatlakozott Tito 

partizánhadseregéhez, ennek eredményeként Jugoszlávia tagköztársaságaként 
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nemzeti és kulturális önállóságra tett szert. 1941 áprilisában német és bolgár 

csapatok szállták meg Macedónia területét. A szervezett fegyveres felkelés 1941. 

október 11-én kezdődött, amikor a partizánok Prilepben megtámadták a megszálló 

bolgár erők egyik bázisát. (Ennek tiszteletére október 11-e állami ünnep 

Macedóniában.) 1943-ban a partizánháború magasabb szervezettségi szintet ért el: 

a Macedón Népfelszabadító Hadsereg és a Partizáncsapatok Főparancsnokságának 

(Glaven stab na Narodnooszloboditelnata vojszka i partizanszkite odredi na 

Makedonija) alárendeltségében Macedónia területét 5 hadműveleti zónára 

osztották, amelyekben területi katonai törzseket szerveztek. A Népfelszabadító 

Hadsereg első nagyobb katonai szervezetét, a „Mircse Acev” zászlóaljat 1943. 

augusztus 18-án állították fel. (Ennek tiszteletére 1993 óta augusztus 18-a a 

Macedón Hadsereg Napja.) 1943-44-ben sorra alakultak a Népfelszabadító 

Hadsereg dandár- és zászlóaljszintű egységei. 1944. augusztus 2-án tartotta első 

ülését a Macedón Népfelszabadító Antifasiszta Gyűlés (Antifasiszticsko szobranie 

na narodno oszloboduvanje na Makedonija, ASzNOM), amelyen kimondták 

Macedónia csatlakozását Jugoszláviához. Az ASzNOM gyakorlatilag a legfelsőbb 

hatalmi szerv funkcióját töltötte be. 1944. augusztus 4-én az ASzNOM végrehajtó 

szerveként felállították az Egységes Macedón Népfelszabadító Front 

Főbizottságát (Glaven odbor na Narodnooszloboditelen front na Makedonija), 

amely általános mozgósítás végrehajtását rendelte el, és a gazdaságot a háború 

szolgálatába állította. A hadműveleti zónákat hadtestekké szervezték, ennek 

eredményeként megalakult az Első Macedón, a Bregalnica-sztrumicai és a 

Kumanovo-szkopjei Hadtest. A macedón haderő 3 hadtestbe, 7 hadosztályba, 22 

csapásmérő-, 4 tüzér-, 3 műszaki- és 1 lovasdandárba szervezve, 110 000 

katonával 1945. május 15-ig Jugoszlávia teljes területén részt vett a 

Népfelszabadító Háború befejező hadműveleteiben, amelynek során 26 000-en 

életüket vesztették, 18 000-en pedig fogságba estek (www.morm.gov.mk). 

 

A haderő a szocialista Jugoszláviában (1945-91) 

 A II. világháborút követően Macedónia a Jugoszláv Szövetségi 

Népköztársaság, illetve később a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 
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tagköztársaságává vált. A felszabadulást követően szövetségi szinten Jugoszláv 

Hadsereg (később Jugoszláv Néphadsereg, JNA) néven egységes haderőt 

szerveztek, amelynek sor- és hivatásos állományában macedón katonák is 

teljesítettek szolgálatot. 

 1969-ben módosították a nemzetvédelmi törvényt, amelynek értelmében a 

haderőt két részre, a szövetségi szintű Hadműveleti Hadseregre és a 

tagköztársasági, járási és munkahelyi szinten szervezett Területvédelemre 

osztották. Ennek megfelelően 1969. március 19-én megalakult a Macedón 

Szocialista Köztársaság Területvédelmi Főparancsnoksága, alárendeltségében a 

járási és a munkahelyi törzsekkel. 1970-ben a macedón Területvédelem 74 000 

tartalékos mozgósítására volt képes. 1973-ban megalakultak a Területvédelem 

első zászlóalj szintű manőverező egységei, majd 1974-ben felállítottak 14 

területvédelmi dandárt.  

A többi volt jugoszláv tagköztársasághoz hasonlóan Macedóniában is a 

Területvédelem jelentette az alapját az önálló haderő megalakításának. A 

Területvédelem 1992-ben, a Macedón Köztársaság honvédelmi törvényének 

elfogadásával, illetve a Macedón Hadsereg megalakulásával szűnt meg 

(www.morm.gov.mk). 

 

A Macedón Hadsereg megalakulása 

 1991. szeptember 8-án – Szlovéniát és Horvátországot követően – 

kikiáltották Macedónia függetlenséget. A föderációból való kiválás – 

Szlovéniától, Horvátországtól és Bosznia-Hercegovinától eltérően – békés 

körülmények között zajlott, a Jugoszláv Néphadsereg (JNA) ott állomásozó 

egységeit 1992. március végéig egyetlen puskalövés nélkül kivonták az országból. 

A békés kivonulás hátterében az állt, hogy Jugoszlávia nem kívánt még egy 

frontot nyitni Horvátország, Bosznia-Hercegovina és a már akkor is instabil 

Koszovó mellett, ugyanakkor arra számított, hogy az „ellenséges” államok 

gyűrűjében katonailag védtelenné vált Macedónia Jugoszláviához fordul 

segítségért, illetve valamilyen formában újra csatlakozik a föderációhoz, de ez a 

szcenárió nem következett be (SZTAVOVI-KAVKA, I. 2002). 
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 1991. november 17-én elfogadták a független Macedónia alkotmányát, 

amely szerint az ország a védelmét saját fegyveres erőivel szervezi meg (Usztav 

na Republika Makedonija, 1991). 

 1992. február 14-én az ország függetlenségének és területi integritásának 

védelme érdekében a parlament elfogadta a honvédelmi törvényt, és megalakította 

a Macedón Hadsereget (Armija na Republika Makedonija, ARM). Ezzel 

párhuzamosan a kormány felhívta a JNA-ban szolgálatot teljesítő macedón 

nemzetiségű, illetve Macedónia területén szolgáló hivatásos katonákat – az 

utóbbiakat nemzetiségre való tekintet nélkül –, hogy csatlakozzanak a Macedón 

Hadsereghez. 

 1992. február 21-én Macedónia szerződést írt alá Jugoszláviával, amelynek 

értelmében az utóbbi vállalta, hogy 1992. április 15-ig kivonja a JNA-t az 

országból. A kivonulás március 27-ig, határidő előtt megtörtént. A JNA magával 

vitte, vagy megsemmisítette az összes nehézfegyvert (harckocsikat, gyalogsági és 

páncélozott szállító harcjárműveket, tüzérségi eszközöket) és harci repülőgépet, 

Macedóniában csak a határőr és a területvédelmi csapatok kézi lőfegyverei 

maradtak. A volt Területvédelem erői átvették a JNA objektumait és a határőrizeti 

feladatokat, valamint elkezdték a kiképzést. 1992. április 14-én bevonultak az első 

macedón sorkötelesek az ARM-be. A személyi állomány feltöltése nem okozott 

problémát, mivel a JNA a 3. hadsereg alárendeltségében 20-25 000 katonát 

állomásoztatott az országban, illetve 120 000 kiképzett tartalékos állt az ARM 

rendelkezésére. 

 Az ARM a JNA-tól örökölt hadtest-struktúrában kezdte el a működését. 

Megalakult az 1. (Kumanovo), a 2. (Bitola) és a 3. (Szkopje) hadtest, amelyek 

közül az 1. és a 2. hadtest már a JNA idején is hasonló szervezeti felépítéssel 

létezett. A 90-es években az ARM kb. 20 000 fős aktív és 100 000 fős tartalékos 

állománnyal rendelkezett. Az első, jelentős haderőcsökkentést és szervezeti 

átalakítást előirányzó reformtervet 1998-ban dolgozták ki. Eszerint 2003-ig a 

haderő létszámát 14 000 fős aktív – amelynek 50%-a hivatásos és szerződéses, 

50%-a pedig sorkatona – és 40 000 fős tartalékos állományra tervezték 

csökkenteni.  
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2000-ben amerikai nyomásra 500 tisztet és tábornokot nyugdíjaztak, majd 

újabb átszervezést terveztek, amely szerint egyetlen, két harcoló zászlóaljból álló 

könnyűlövész dandár képezte volna hadsereg fő erejét (PETROVSZKI, P. 2006).  

2001-ben a macedóniai albán kisebbség, illetve a Koszovóból beáramló 

albán fegyveres csoportok által kirobbantott fegyveres konfliktus miatt elakadt a 

haderőreform. A korlátozott intenzitású fegyveres harcok során az ARM a 

rendőrséggel együttműködve sikeres hadműveleteket hajtott végre az albán 

gerillák ellen az ország É-ÉNy-i, albán többségi lakosságú részén, végül azonban 

a konfliktust – az USA és az EU nyomására – politikai eszközökkel, az ún. Ohridi 

Keretegyezmény megkötésével oldották meg, amely Európában egyedülálló 

többletjogokat biztosított az albán kisebbségnek, ugyanakkor előírta az albán 

fegyveres csoportok feloszlatását, illetve Macedónia egységének és 

szuverenitásának tiszteletben tartását. 

A haderő következő reformtervét 2003-ban dolgozták ki, amelyet az 

alábbiak szerint valósítottak meg. 

  

A Macedón Hadsereg feladatai és szervezete 

A macedón katonai doktrínát a 2003-ban elfogadott Nemzetbiztonsági és 

Védelmi Koncepció határozza meg. Eszerint a katonai doktrína védelmi jellegű, 

az ország elleni konvencionális támadással középtávon nem számolnak, új típusú 

kihívásokkal (elsősorban terrorizmus, tömegpusztító fegyverek proliferációja) 

viszont egyre növekvő mértékben.   

A Nemzetbiztonsági és Védelmi Koncepció alapján a kormány 2003-ban 

Stratégiai Védelmi Felülvizsgálat (Sztrateski odbramben pregled, SOP) elvégzését 

határozta el, amelynek végső célja a biztonsági szükségleteknek megfelelő, 

költség-hatékony, a jövőbeni fenyegetésekre válaszolni képes haderő 

megteremtése. A haderő feladatai: az ország védelme, béketámogató és 

humanitárius műveletek végrehajtása, hozzájárulás a regionális konfliktusok és 

válságok kezeléséhez, a Macedón Köztársaság szélesebb értelemben vett 

érdekeinek védelme. 



97 

 

A felülvizsgálat dokumentumainak kidolgozását 2003 és 2004 folyamán 

elvégezték. A haderőreform célja egy kisméretű, kb. 8000 fős létszámú, 

professzionális, mozgékony, nehézfegyverzettől megszabadított, viszonylag nagy 

létszámú (kb. 1000 fő) különleges rendeltetésű komponenssel rendelkező, a 

NATO-val való mindenoldalú együttműködésre és nemzetközi műveletek 

végrehajtására alkalmas haderő létrehozása. A SOP alapján 2005 elején 

kidolgozták a haderőreform időrendjét, az ún. Dinamikus Átalakítási Tervet, 

amely az alakulatok átalakításának/megszüntetésének, valamint az új szervezetek 

létrehozásának ütemtervét tartalmazza. A tervnek megfelelő új szervezeteket 2007 

elejéig felállították, a haderő pedig 2006 végéig professzionálissá vált, a 

sorkötelezettséget megszüntették. További teendő a kisebbségek arányos 

képviseletének megteremtése a védelmi szektor teljes spektrumában, megfelelő 

számú önkéntes toborzása az alakulatok szerződéses állományának feltöltéséhez, a 

Honvédelmi Minisztérium, a Vezérkar, illetve az Egyesített Hadműveleti 

Parancsnokság közötti párhuzamosságok felszámolása. 

 

A haderőreform végrehajtásának nehézségei 

 A Macedón Hadsereg (ARM) sikeresen végrehajtotta a haderő szervezeti 

átalakítását, ugyanez – a kedvező tendenciák ellenére – nem mondható el a 

személyi állomány belső struktúrájáról. 2006-ban megszűnt a sorállomány, 

azonban a szerződéses katonai beosztásokat nem sikerült teljesen feltölteni, 2015 

végéig a feltöltési terv 90%-os (Bela kniga na odbranata, 2012). Ezzel szemben a 

tisztek száma továbbra is magasabb a tervezettnél, az arányos etnikai képviseletet 

pedig egyik állománykategóriában sem sikerült biztosítani. Az új szervezeti 

struktúra állománytábla szerinti létszáma 8133 fő, amelyből 1093 tiszt, 2150 

altiszt, 4360 szerződéses katona, 530 civil, és amelyet 1800 fős tartalékos 

állomány egészít ki (Bela kniga na odbranata, 2012). A haderőreform tervei 

szerint az egyes állománykategóriákban 2007 végéig, tisztek és tábornokok, 

illetve felsőfokú végzettségű polgári alkalmazottak esetében 2013-ig a lakossági 

arányuknak megfelelően képviseltethették volna magukat az etnikai kisebbségek, 

ezt azonban nem sikerült elérni. Az arányos képviselet elérése a tiszti 
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állománykategóriában a legnehezebb, mivel egyrészt a tisztek képzése időigényes, 

másrészt pedig ebben az állománykategóriában kellett végrehajtani a legnagyobb 

leépítést. A szerződéses állomány utánpótlását a sorállomány megszüntetését 

követően úgy igyekeznek biztosítani, hogy a 26 év alatti fiataloknak lehetőséget 

biztosítanak az önkéntes szolgálatra. Az önkéntesek a 3 hónapos kiképzést 

követően szerződéses vagy tartalékos állományba kerülhetnek. Ebben az 

állománykategóriában az arányos etnikai képviselet megteremtését nehezíti, hogy 

az albán kisebbség részéről csekély az érdeklődés a szerződéses katonai pálya 

iránt. A haderőreform legnehezebb feladata a személyi – különösen a tiszti – 

állomány csökkentése, és a lakossági arányoknak megfelelő etnikai képviselet 

elérése az egyes állománykategóriákban. Az utóbbi területen a 2001-es fegyveres 

konfliktus óta komoly előrehaladás történt, a lakossági arányoknak megfelelő 

etnikai képviselet (az albánok esetében ez 25%!) elérése azonban nem sikerült, a 

macedónok aránya 2008-tól 73-74%, az albánoké pedig 18-19% körüli szinten 

stabilizálódott. Ennek oka egyrészt a megfelelő képzettségű jelentkezők hiánya, 

másrészt pedig az, hogy a kisebbségekhez tartozók felvétele automatikusan a 

többségi nemzethez (macedón) tartozók elbocsátását jelenti, ami tovább növeli a 

leépítések okozta feszültségeket, sőt, azoknak etnikai színezetet is ad (12. 

táblázat). 

 

12. táblázat 

Etnikai arányok a Macedón Hadseregben 2005-től 2012-ig 

Nemzetiség (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Macedón 81,37 77,60 75,06 73,59 73,31 73,60 74,08 73,67 

Albán 12,20 15,45 17,92 18,92 18,79 18,56 18,35 18,72 

Egyéb 6,43 6,95 7,02 7,49 7,80 7,84 7,57 7,61 

Forrás: Bela kniga na odbranata, 2012 

  

A macedón államiságról szóló fejezetből láthattuk, hogy az albánok nem 

érzik magukénak a macedón nemzetet, illetve az ahhoz kötődő állameszmét. 

Emiatt egy esetleges újabb belső etnikai, vagy Albániát és Koszovót is érintő 
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külső konfliktus esetén a macedón haderő nem számíthat az albán nemzetiségű 

állomány lojalitására, illetve az albán és koszovói határ mentén tömbben élő albán 

nemzetiségű lakosság támogatására, ami felerősítheti az államtérre ható 

centrifugális erőt. 

 

V.3.2. Nem állami fegyveres szervezetek hatása a macedón államtérre 

 

 Az V.1. és az V.2. fejezetben láthattuk, hogy a macedón többségtől eltérő 

identitású és vallású, a macedón nemzeti koncepcióra épülő állameszmét elutasító 

macedóniai albánság centrifugális erőként hat a macedón államtérre. Hipotézisünk 

szerint az elszakadási törekvések manifesztálódásához rendszerint nem elegendő 

az állammal szembeforduló régió, illetve ott élő embercsoport eltérő – etnikai, 

vallási vagy ideológiai – identitása, ahhoz jól szervezett, a lakosság bizalmát 

élvező, és külső támogatással rendelkező fegyveres szervezetre is szükség van. 

Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk, hogyan alakult ki a 2001-ben fegyveres 

felkelést kirobbantó Nemzeti Felszabadító Hadsereg (angol rövidítéssel: NLA, 

macedón rövidítéssel: ONA, albán rövidítéssel: UCK)
1
 Macedóniában, és a 

feloszlatását követően a politikai feltételek változása esetén lehetséges-e az 

újjászervezése. 

 A macedóniai albán fegyveres mozgalom kifejlődése szorosan 

összefonódik a koszovói albánok hasonló szervezetével, a Koszovói 

Felszabadítási Hadsereggel (UCK). Mindkét szervezet gyökerei az 1982-ben 

létrehozott, a svájci és a németországi albán diaszpóra körében aktív, 1989-ig a 

kommunista Albánia támogatását élvező, az 1990-es évek elején, a néhai Ibrahim 

Rugova mérsékelt koszovói albán poltikus békés ellenállást hirdető politikáját 

ellenző, marxista-leninista ideológiai alapon álló Koszovói Népi Mozgalomra 

(Levizje Popullore e Kosoves, LPK) vezethetők vissza. Az LPK vezetésében 

                                                 
1
 A Koszovói Felszabadító Hadsereg (Ushtria Clirimtare e Kosoves) és a Nemzeti Felszabadító 

Hadsereg (Ushtria Clirimtare Kombetare) albán nyelvű rövidítései (UCK) megegyeznek. A két 

szervezet összekeverésének elkerülése érdekében az utóbbira macedón rövidítéssel (ONA) 

hivatkozunk. 
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macedóniai albánok is részt vettek, az 1990-es években a párt főtitkára Fazli 

Veliu, Ali Ahmeti későbbi ONA-vezető nagybátyja volt. Az LPK vezetői 1993 

augusztusában eldöntötték, hogy a szerbekkel szembeni fegyveres ellenállás útjára 

lépnek, és megalakították az UCK-t. Az alapítók között volt Hashim Thaci, 

későbbi koszovói miniszterelnök és Ali Ahmeti (Ethnic tensions in Macedonia, 

2001). Az ellenállás 1997-ig csak elszigetelt akciókat jelentett a szerb hatalom 

helyi képviselőivel, illetve a kollaboráns albánokkal szemben. 

 A szerb hatalom ellen harcoló UCK 1998-ban kiterjesztette tevékenységét 

Macedóniára, és fegyverraktárakat hozott létre Gosztivár, Debar és Tetovó 

környékén. 1998 és 1999 folyamán 300 000 albán menekült Koszovóból 

Macedóniába, velük együtt számos UCK-harcos is áttelepült, és egy részük a 

menekültek visszatérése után is ott maradt. 

 A 2001-es konfliktus lefolyását, az ONA konfliktusban játszott szerepét, 

majd az Ohridi Keretegyezményt követő feloszlatását az előző fejezetekben már 

kifejtettük. Láthattuk, hogy a macedóniai albánság sérelmei önmagában nem 

vezettek volna fegyveres konfliktushoz, ahhoz szükséges volt a Koszovóban elért 

sikerek inspiráló hatása, az onnan érkező logisztikai és szervezési támogatás, 

illetve a menekültekkel együtt beáramló harcosok. Az ONA tevékenységének 

centrifugális hatásaként Macedónia a totális polgárháború szélére sodródott, 

szétszakadását, illetve „bukott állammá” válását csak a nemzetközi nyomásra 

megkötött OKE, illetve az azt követő stabilizáció (centripetális hatás) akadályozta 

meg. 

 A kérdés, hogy a fegyveres konfliktus lezárását és az ONA feloszlatását 

követően fennáll-e a nem állami fegyveres szervezetek centrifugális hatása. 

 A fegyveres konfliktust követő „Essential Harvest” NATO-művelet során 

3000 db, többnyire elavult fegyvert gyűjtöttek be az albán felkelőktől, azonban a 

szerényebb becslések szerint is legalább 200 000 db illegálisan tartott fegyver 

maradt Macedóniában (ARSOVSKI, M. et al. 2006). 

 Az ONA 2001-es harcértékéről pontos adatok nem állnak rendelkezésre, 

azt különböző források 1000-5000 fő közöttire becsülik. Egy 2001. júniusi 
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KFOR-jelentés szerint az ONA-t három „dandárba”
2
 szervezték: a 112. Mujdin 

Aliu dd. Tetovó, a 113. Ismer Jashari dd. Kumanovo és Lipkovo, a 114. dd. pedig 

Szkopje körzetében települt (PETROVSKI, P. 2006). Egy ARSOVSKI, M. et al. 

(2006) által idézett másik KFOR-jelentés szerint az ONA 5000 gépkarabéllyal, 

1200 pisztollyal, 450 páncéltörő gránátvetővel, 55 aknavetővel (60 és 82 mm), 

800 gyalogsági és harckocsi aknával, 2000 kézigránáttal és 500 kg 

robbanóanyaggal rendelkezett. Figyelembe véve, hogy az ONA feloszlatásakor a 

lefegyverzése nem volt hatékony, a parancsnoki struktúráját pedig átmentette az 

általa létrehozott politikai pártba (Demokratikus Unió az Integrációért, DUI)
3
, a 

fenti emberi erőforrások és fegyverzet könnyen mozgósíthatók a politikai 

feltételek megváltozása esetén. 

 Ali Ahmeti, a DUI elnöke 2011-ben nyilvánosan is elismerte, hogy ilyen 

változást jelentene, ha Koszovó szerb többségű északi része elszakadna: „Ha 

megkísérlik megváltoztatni Koszovó határait, nem tudok felelősséget vállalni 

Macedónia békéjéért, mert a nép, ahogy 2001-ben, megszervezi saját magát, és ezt 

senki nem tudja ellenőrzés alatt tartani. Ha ez megtörténik, és a helyzet kicsúszik 

az ellenőrzés alól, senki nem garantálhatja, hogy az albánok nem szerveznek egy 

közös frontot, tekintettel arra, hogy a fenyegetés az egész albán népet érinti” 

(JAKOV MARUSIC, S. 2011: http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-s-

possible-partition-threatens-macedonian-stability). Ezen kijelentés fényében a 

Nagy-Koszovó vagy Nagy-Albánia megteremtésére vonatkozó, a főáramú 

macedóniai és koszovói albán politikai szervezetek által nem deklarált törekvések 

könnyen magyarázhatók. 

 A macedóniai albán politikai térben a DUI fő célja riválisának, a DPA-nak 

a legyőzése, és legerősebb albán pártként a hatalomban való részvétel. Ezt a célt 

az eszközökben nem válogatva sikerült elérnie. 2002 óta a DUI a legnagyobb 

támogatottságú albán párt Macedóniában, és a 2006-2008 időszak – amikor a 

                                                 
2
 Az idézőjelet az indokolja, hogy ezek a szervezetek létszámban és szervezeti felépítésben nem 

felelnek meg a reguláris hadseregek dandár szintű egységeinek. 
3
 Ali Ahmeti az ONA volt főparancsnoka és politikai vezetője a DUI elnöke, Gezim Ostreni az 

ONA volt vezérkari főnöke a DUI főtitkára, a területi szervezetek vezetői pedig megegyeznek a 

volt ONA-parancsnokokkal (www.bdi.org.mk) 
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VMRO-DPMNE a hagyományos, a DUI-nál gyengébb albán partnerével, a DPA-

val alkotott koalíciót – kivételével folyamatosan részt vesz a kormányzásban. A 

DUI, a volt ONA jól kiépített és fegyelmezett vezetési rendszerét felhasználva a 

parlamenti és a helyi választásokon a politikai küzdelem hagyományos eszközei 

mellett a DPA-aktivisták fenyegetését, esetenként megverését, a választók 

megfélemlítését, a szavazókörök fegyveres „felügyeletét”, és a szavazóurnák 

mesterséges feltöltését is felhasználta.
4
 A két párt közötti erőszak egyik jellemző 

megnyilvánulása volt 2014-ben, amikor a parlamentben a költségvetés 

módosításának vitája során a DUI és DPA képviselői között ökölharc tört ki 

(www.mia.mk). 

 A 2001-es fegyveres konfliktus lezárását követően a DUI a macedón állam 

ellen nem alkalmazott erőszakot, az ONA egyes korábbi vezetői és harcosai 

azonban nem követték a példáját. 2001 végén egy új illegális fegyveres csoport, 

az ún. Albán Nemzeti Hadsereg (albán rövidítéssel: AKSh) tűnt fel Avdil Jakupi 

vezetésével, aki korábban Csakala (Sakál) parancsnok fedőnéven harcolt az ONA-

ban. Az AKSh a „Nagy-Albánia” eszméjét hirdette, és 2003-ban felelősséget 

vállalt a sztrugai bírósági épület felrobbantásáért. Mindazonáltal, a csoport nem 

szerzett számottevő támogatottságot az albán lakosság körében, és elterjedt róluk, 

hogy egy bűnöző csoportról van szó, amelyik politikai célok meghirdetésével 

igyekszik a valós tevékenységét leplezni (Fag-Ends Or Freedom Fighters?, 2003). 

 Az állami erőszakmonopólium megtörésének következő nyilvánvaló 

példája az volt, amikor 2004-2005-ben volt ONA-harcosok Agim Krasniqi 

vezetésével hónapokig megszállás alatt tartották a Szkopje közvetlen közelében (a 

2005-ben bevezetett új közigazgatási felosztás szerint a város területén belül!) 

található Kondovo települést. A macedón biztonsági erők az etnikai alapú háború 

kiújulásától tartva nem avatkoztak be. 

 2007 novemberében a koszovói határ közelében a macedón különleges 

rendőri erők egy „bűnüldözési” akció keretében agyonlőtték az AKSh nyolc, 

                                                 
4
 Az információk 2003-2007 között albán értelmiségiekkel készített interjúkon, illetve a szerző 

EBESZ választási megfigyelőként, Tetovo és Lipkovo körzetében szerzett saját tapasztalatain 

alapulnak. 
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fekete egyenruhát viselő tagját, akik ezt megelőzően illegális ellenőrző pontokat 

működtettek. A náluk talált fegyverek mennyisége és minősége (teherautókra 

felmálházott páncéltörő gránátvetők, aknavetők, aknák, gépkarabélyok, lőszerek) 

azt bizonyítják, hogy nem egy egyszerű bűnöző bandáról volt szó (MITE, V. 

2007). 

 2010 áprilisában a macedón rendőrség Blace közelében, a koszovói 

határnál feltárt egy illegális fegyverraktárat, ahol 20 páncéltörő rakátavetőt, három 

aknavetőt, 81 kg plasztik robbanóanyagot, több száz kézigránátot és aknát, 

valamint ONA-emblémákat foglaltak le. Egy addig ismeretlen szervezet az ONA 

nevében felelősséget vállalt a fegyverraktár létrehozásáért, a DUI azonban 

tagadta, hogy köze lenne az „új” ONA-hoz (JAKOV MARUSIC, S. 2010b). 2010 

májusában a koszovói határ közelében a rendőrség agyonlőtt négy fegyverest, 

akik TNT robbanóanyagot, kézigránátokat, aknákat, aknavető gránátokat és ONA-

emblémákat csempésztek az országba (JAKOV MARUSIC, S. 2010a). 

 Az etnikai-vallási alapú erőszakos cselekmények sem szűntek meg a 

fegyveres konfliktust követően. 2012 elején albánok felgyújtottak egy ortodox 

templomot, mivel szerintük egy macedón karneválon a résztvevők ruházata 

sértette a muszlim hitet. Ugyanezen év februárjában Szkopjéban és Tetovoban 

macedón és albán fiatalok között tömegverekedések törtek ki, miután egy 

szolgálaton kívüli macedón rendőr agyonlőtt két albánt. DERALLA, XH. (2012) 

szerint az erőszak az etnikai gyűlölködés, a szegregáció és az „országban uralkodó 

politikai és erőstruktúrák nacionalista és diszkriminatív politikájának” a 

következményei. 

 2012 áprilisában öt macedón fiatalt meggyilkoltak egy Szkopje környéki 

horgásztónál. A bűncselekményt macedónok által szervezett, majd az albán 

nemzetiségű gyanúsítottak letartóztatását követően albánok által szervezett, az 

egymás iránti etnikai és vallási alapú gyűlöletet kifejező tüntetéseket szerveztek 

Szkopjéban és más macedóniai városokban. Az albán vádlottak 2014. júniusi 

elítélését követően az albán tiltakozás, illetve erőszakos tüntetések tárgya az volt, 

hogy az ítéletet megfelelő bízonyítékok híján hozták meg. Az ítélet Koszovóban is 
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tiltakozást váltott ki, az egyik pristinai demonstráción elégettek egy macedón 

zászlót (www.mia.mk). 

 2014 októberében páncéltörő gránátvetőből két gránátot lőttek ki a 

macedón kormány épületére. A támadást egy sajtóközleményben az ONA vállalta 

magára. A „Kushtrim parancsnok” által aláírt közleményben a szervezet kifejezte 

elégedetlenségét az OKE végrehajtásával kapcsolatban, és követelte a 

„nemzetközi tényezők” beavatkozását Macedóniában (JAKOV MARUSIC, S. 2014). 

A dokumentum nehezményezi a „soviniszta” macedón kormány közeledését 

Oroszországhoz, és állítja, hogy az ország euroatlanti integrációja vezethet 

prosperitáshoz (ONA ja prezede odgovornoszta…, 2014). 

 2015 áprilisában Gosince település közelében, a korábban vitatott 

koszovói-macedón határszakaszon 40, ONA-egyenruhát viselő fegyveres támadta 

meg a macedón határrendőrség figyelőtornyát (www.mia.mk). Május 3-án 

kézigránáttal megtámadták a DUI központját a Tetovó melletti Mala Recsica 

településen (http://mkd-news.com/bomba-vo-sedishteto-na-dui-vo-mala-

rechitsa/). A személyi sérülést nem okozó támadás a VMRO-DPMNE-vel 

koalícióban kormányzó DUI-val szembeni albán elégedetlenség kifejeződése 

lehetett. 

 A 2001-es fegyveres konfliktus óta a legnagyobb veszteségekkel járó 

incidens 2015. május 9-10-én, Kumanovóban történt. A város Diva kerületében 

50-70 albán fegyveres rejtőzött el. A macedón rendőrség május 9-én akciót 

indított a csoport felszámolására, azonban az nem járt sikerrel, a jól kiképzett 

csoport gépkarabélyokkal, mesterlövész puskákkal, gránátokkal támadta a 

rendőröket, akik súlyos veszteségeket szenvedtek. A lakosságot evakuálták, majd 

a különleges rendőri erők újabb akciót indítottak, és május 10-re felszámolták a 

csoportot. A harcban 8 rendőr elesett és 37 megsebesült, a rendőrök pedig 14 

terroristát megöltek, és 30-at letartóztattak. Közülük 18-an Koszovóból illegálisan 

érkeztek az országba. Egyes médiainformációk szerint az ONA vállalta a 

felelősséget az támadásért, azonban az albán terrorista csoport háttere hivatalosan 

az értekezés megírásáig tisztázatlan (www.mia.mk). 

http://www.mia.mk/
http://www.mia.mk/
http://mkd-news.com/bomba-vo-sedishteto-na-dui-vo-mala-rechitsa/
http://mkd-news.com/bomba-vo-sedishteto-na-dui-vo-mala-rechitsa/
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 2016 áprilisában újabb hír jelent meg az AKSh tevékenységéről, amelyben 

a szervezet fegyveresei aggodalmukat fejezik ki az „albán országok” politikai 

helyzete miatt, és mozgósításra hívnak fel. Ezúttal erőszakos cselekményt nem 

követtek el (http://www.pravda.rs/2016/04/25/makedonija-albanska-nacionalna-

armija-najavljuje-mobilizaciju-video/). 

 A fentiek alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a nem állami 

fegyveres szervezetek által a macedón államtérre gyakorolt, a 2001-es fegyveres 

konfliktus során egyértelműen manifesztálódó centrifugális hatás az ONA albán 

gerillaszervezet feloszlatását követően is – kevésbé látható formában ugyan, de – 

fennáll. Az ONA politikai utódja, a DUI a gerillaszervezet vezetési struktúráira 

építve, az eszközökben nem válogatva elérte, hogy uralja a macedóniai albán 

politikai teret, az illegálisan tartott fegyverek nagy száma pedig az anyagi alapját 

jelentheti az ONA gyors újjászervezéséhez. Ez a külső és belső politikai feltételek 

megváltozása, nevezetesen Koszovó területi integritásának fenyegetése (a szerb 

többségű Észak-Koszovó esetleges elszakadása), illetve a legerősebb macedón és 

albán etnikai pártok törékeny hatalmi egyensúlyán alapuló politikai rendszer 

felbomlása esetén következhet be. Mindemellett, a 2001-es konfliktus óta történt 

etnikai alapú erőszakos cselekmények azt bizonyítják, hogy az etnikumok közötti 

bizalmatlanság, a szegregáció növekedett, ami a politikai feltételek fenti változása 

esetén hozzájárulhat az etnikai alapú erőszak lakossági támogatásához, és ez 

tovább növelheti a nem állami fegyveres szervezetek által gyakorolt centrifugális 

hatást. 

 

 

V.4. Közlekedésföldrajzi tényezők hatása a macedón államtérre 

 

Közlekedésföldrajzi szempontból Macedónia nemzetközi jelentőségét az 

adja, hogy fő közlekedési útvonalak kereszteződésében fekszik. Nevezetesen, É-D 

irányban a X., Ny-K irányban pedig a VIII. páneurópai folyosó szeli át az 

országot. A Ny-K irányú közlekedés már az ókorban jelentős volt a mai 

Macedónia területén, mivel Ohridon és Szkopjén keresztül haladt át az Adriai-
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tengert Bizánccal összekötő ún. Via Egnatia. Az É-D irányú közlekedés (Nis-

Belgrád hadiút) az Oszmán Birodalom idején erősödött, mivel részben ebben az 

irányban kötötték össze az Oszmán Birodalom központját a meghódított európai 

területekkel, illetve Európa többi részével (ERDŐSI F. 2005). 

Európa és hazánk biztonsága szempontjából nagy jelentőséggel bír, hogy a 

Macedónián keresztülvezető É-D irányú folyosó a közel-keleti és közép-ázsiai 

konfliktustérségekből Európába irányuló, 2015-ben felerősödött migráció fő 

tranzitútvonala volt a macedón-görög határ lezárásáig. 

 

V.4.1. A közlekedést meghatározó természetföldrajzi tényezők 

 

A természetföldrajzi tényezők közül a szárazföldi közlekedés 

szempontjából a legfontosabb szerepe a felszín vertikális tagoltságának van. 

Macedónia domborzata rendkívül tagolt, négyötödét hegy- és 

dombvidékek alkotják. Területének 19%-a tekinthető többé-kevésbé sík vidéknek, 

azonban ezeknek a nagy része is fennsík. (Csak a 153 km
2
 területű a Gevgelija-

valandovói-síkság található 200 m tengerszint alatt.)  

A különböző tengerszint feletti magasságú területek megoszlása is jól 

mutatja a domborzat tagoltságát, illetve az ország hegyvidéki jellegét. Eszerint az 

500 m tengerszint alatti területek alkotják az ország 25%-át, 500-1000 m 

közöttiek 44%-át, 1000 m-nél magasabbak pedig 31%-át. Az átlagos tengerszint 

feletti magasság 829 m. A hegyvidéki jellegre szintén jellemző, hogy az ország 

területén 16 olyan hegy található, amelynek a legmagasabb csúcsa 2000 m feletti, 

míg 1000-2000 m közötti csúcsokkal rendelkező hegyek száma 40. Az ország 

keleti részén található hegyek a Rodope hegységhez, míg a nyugati részén 

találhatóak a Dinári-hegységhez tartoznak. Geológiai összetételük, tektonikai 

jellemzőik és koruk alapján az utóbbiakat három alcsoportba (Vardar-zóna, 

Pelagóniai-masszívum, Sár-hegyvidék) sorolják. 

A hegyeket közlekedési szempontból jelentős mély folyóvölgyek tagolják. 

Tektonikus folyamatok és fluviális erózió során alakultak ki a Vardar és 

mellékfolyói (Treszka, Markova Reka, Kadina Reka, Babuna, Topolka, Crna 
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Reka és Bosovica jobbról, Pena, Lepenec, Pcsinya, Bregalnica és Anszka Reka 

balról), a Crni Drim és a Sztrumica völgyei. A folyók számos helyen szűk 

völgyszorosokat (kliszura) formáltak. A Vardar esetében a leghosszabbak a 

Derventszka- (21,5 km), a Taorszka- (31 km) és a Demir Kapija (16,6 km) 

völgyszorosok. A völgyszorosok teljes hossza az országban közel 300 km 

(ATANASZOV, P. – DINCSEV, E. 2001). 

A fenti domborzati viszonyokból következik, hogy a fő közlekedési 

útvonalak többnyire a folyóvölgyekben, illetve a hegyek közötti hágókon 

keresztül alakultak ki. A hosszú völgyszorosok azonban akadályozzák a nagy 

áteresztő képességű közlekedési folyosók kiépítését. Ilyen a X. páneurópai 

közlekedési folyosó mentén található Demir Kapija völgyszoros, amely 

megnehezítette az autópálya továbbépítését Görögország irányába, mivel a kétszer 

egysávos főútvonalat befogadó meglévő alagút mellett újabb alagutakat és 

viaduktokat kellett építeni. 

A domborzati viszonyok a vasúti közlekedés szempontjából még 

hátrányosabbak, mivel a vasút érzékenyebb a lejtőkitettségre. Egyrészt ez a 

körülmény műtárgyak (alagutak, viaduktok) építését tette szükségessé, másrészt 

számos helyen az azonos városok közötti közutak és vasutak eltérő vonalon 

futnak. Jól példázza ezt a Szkopje-Tetovo viszonylat, ahol az autópálya a Szuva 

Gora és a Zseden hegyek közötti hágón keresztül vezet, míg a vasút ehhez képest 

kerülő úton halad, a Vardar völgyét követi a Derventszka-völgyszoroson 

keresztül. 

Macedónia tengeri kijárat nélküli kontinentális ország. A vízrajzi 

viszonyoknak kevés szerepe van Macedónia közlekedésében, mivel a folyók nem 

hajózhatók. Tavai közül a mélyvizű Ohridi- és a Preszpa-tó hajózhatók ugyan, de 

az Ohridi-tó egy része Albániához tartozik, míg a Preszpa-tavon három ország, 

Macedónián kívül Albánia és Görögország „osztozik”, emiatt a hajóforgalom 

korlátozott.  

 

 

 



108 

 

 

V.4.2. Közúti közlekedés 

 

 Macedónia fő közlekedési útvonalak kereszteződésében fekszik, É-D 

irányban a X., Ny-K irányban pedig a VIII. páneurópai folyosó szeli át az 

országot. Ezek a folyosók egybeesnek a délkelet-európai fő közlekedési 

tengelyekkel. A X. folyosón húzódó közút macedóniai szakaszának hossza 172 

km, amelynek a 85%-a autópálya. Nemzetközi jelentősége miatt várhatóan 2017 

folyamán teljes hosszában autópályává bővítik. A VIII. folyosón haladó közút 

macedóniai szakasza 304 km, azonban ennek csak 36,3 %-a autópálya (7. ábra).  

A X.-ből Velesznél kiágazó X/d folyosó Prilepen, Bitolán és a Medzsitlija 

határátkelőn keresztül éri el Észak-Görögországot. A Velesz-Prilep hegyvidéki 

szakasz azonban csak a tervezés fázisában van (a nyomvonalát már kijelölték), a 

megépítése nem szerepel a prioritások között. Velesz irányából Prilep jelenleg a 

X. folyosóról Negotino városánál letérve, átlagos, illetve jó minőségű regionális 

úton közelíthető meg. A Prilep-Bitola szakasz viszonylag jó minőségű főút. 

Macedónia legforgalmasabb, legjobban kiépített és a tranzit szempontjából 

legjelentősebb fő közlekedési útvonala az országot É-D irányban átszelő A-1 

jelzésű út, amely egybeesik az E-75 jelzésű főút, illetve a X. folyosó macedóniai 

szakaszával. 2017-re az utolsó, Demir Kapija – Szmokvica szakaszt is 

autópályává bővítik (Programa za rabota na Minisztersztvoto na transzport i 

vrszki za 2015 godina). 
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Highway
M.Road >7m
M.Road <7m
R.Road >5.5m
R.Road 4.5-5.5m
R.Road <4.5m
Rail network

Int. Airports

Ohrid

Struga

Debar

Gostivar

Tetovo

Kumanovo

Kichevo

Krushevo Prilep

Gevgelija

Demir Kapija

Skopje

Strumica

Pehchevo

Berovo

Negotino

Radovish

Shtip

Smokvica

Bogdanci

Veles

Valandovo

Bitola

Vinica

Kochani

M.Kamenica

Kratovo

Tabanovce

Probishtip

Delchevo

Kavadarci

Kriva 

Palanka

Resen

Demir Hisar

M.Brod

Sv.Nikole

Udovo

Star Dojran

Beljakovce

7. ábra 

Macedónia közlekedési hálózata 

 

 

 

Forrás: Tehnicska podrska na Minisztersztvoto za transzport i vrszki vo podgotovka na nacrt 

Nacionalna transzportna sztrategija za patniot szektor alapján szerk. HÁRY SZ. 

 

Az A-2 főút a Ny-K irányú VIII. folyosó Kumanovo és a bolgár határ 

közötti szakasza. Ez a legfontosabb útvonal Bulgária irányában, ennek ellenére 

csak kétszer egysávos, többnyire átlagos minőségű főútvonal, amelynek a 

szélessége Kriva Palanka környékén a 7 m-t sem éri el. A bulgáriai irányú közúti 

áteresztő képesség növelése érdekében 2018-ig tervezik a Rankovce – Kriva 

Palanka 22 km-es szakasz gyorsforgalmi úttá építését autópályává bővítés 

lehetőségével (Programa za rabota, 2015). 
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13. táblázat 

Macedónia nemzetközi jelentőségű fő közlekedési útvonalai 

Jelölés Útvonal Hossz 

(km) 

A-1 Tabanovce (szerb határ)-Kumanovo-Miladinovci-Velesz-

Gevgelija-Bogorodica (görög határ) 

172 

A-2 Kumanovo-Rankovce-Kriva Palanka-Deve Bair (bolgár 

határ) 

73,8 

A-3 Petrovec-Hipodrom-Szkopje-Blace (koszovói határ) 40,3 

A-4 Miladinovci-Hipodrom-Szkopje-Kicsevo-Podmolje-

Sztruga-Tyafaszan (albán határ) 

194,1 

A-5 Podmolje-Ohrid-Bitola-Prilep-Velesz-Stip-Kocsani-

Delcsevo-Obel (bolgár határ), kiágazás: Bitola-Medzsitlija 

(görög határ) 

254,3 

A-6 Stip-Radovis-Sztrumica-Novo Szelo (bolgár határ) 94,7 

Forrás: NIKODINOVSZKI, 2000 

 

Az A-3 a Macedóniát Koszovóval összekötő legfontosabb, meglehetősen 

forgalmas útvonal, de csak regionális útnak minősül. A forgalmat 1999 óta tovább 

növelte, hogy a NATO Koszovóban állomásozó békefenntartó ereje, a KFOR az 

A-1-gyel együtt ezt az útvonalat használta a Szaloniki kikötőn keresztül érkező 

utánpótlásának szállítására. A tervek között szerepel Szkopje – Blace (koszovói 

határátkelő) közötti 13 km-es szakasz autópályává bővítése, amit a Koszovó és 

Macedónia közötti növekvő kereskedelmi forgalom indokol (Programa za rabota, 

2015).  

Az A-4 a VIII. folyosónak az A-1 (X. folyosó) és az albán határ közötti 

szakasza. A Szkopje-Tetovo szakasz jó minőségű autópálya. A Tetovo-Gosztivar 

szakasz kétszer kétsávos osztott pályás út, amit autópályának minősítenek ugyan, 

de nem rendelkezik leállósávval. A további része viszonylag jó minőségű főút. A 

Kicsevo – Ohrid közötti 57 km-es szakasz építését 2014-ben kezdték meg, a 

munkálatok befejezésének határideje 2018.. Ezt kiegészíti a Trebeniste – Sztruga 
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közötti 8,5 km-es szakasz, amely az albán határ megközelítését teszi könnyebbé. 

A Gosztivar – Kicsevo szakasz tervezés alatt áll (Programata za rabota, 2015). Az 

A-4-nek része a Szkopjét tehermentesítő, azt É-ról elkerülő főút, amely 2008-ban 

készült el. 

 Az ország D-i, illetve középső részén Ny-K irányú összeköttetést biztosító 

változó minőségű, szakaszonként főútnak, illetve regionális útnak minősülő A-5 

autópályává fejlesztése nem szerepel a prioritások között. 

Az A-6 változó minőségű főút, amely az ország DK-i részét köti össze 

Bulgáriával. A X. folyosótól kiindulva a keleti országrész feltárását szolgálja a 47 

km-es Miladinovci – Stip autópálya-szakasz, amelynek az építését 2014-ben 

kezdték, és várhatóan 2018-ban fejezik be.  (Programa za rabota, 2015 13. 

táblázat).  

 

V.4.3. Vasúti közlekedés 

 

 A macedón vasút története 1873-ban kezdődött, amikor átadták a Szkopjét 

Szalonikivel összekötő pályát. Az Oszmán Birodalom Boszniát igyekezett 

Szalonikiből elérni, azonban 1874-ig a vasút csak Koszovszka Mitrovicáig épült 

meg. Az 1878. évi Berlini Kongresszust követően az oszmán érdekek háttérbe 

szorultak, és előtérbe kerültek a közép-európai nagyhatalmak érdekei, nevezetesen 

a Szuezi-csatorna elérése vasúti és tengeri úton. Ennek következtében 1888-ig 

teljes hosszában átadták a Szaloniki-Szkopje-Belgrád vasútvonalat (ERDŐSI, F. 

2005). 
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14. táblázat 

Macedónia vasútvonalai 

Vasútvonal Hossz 

(km) 

Építés éve Sebesség 

(km/h) 

Тabanovce-Szkopje 49,80 1888 100/75 

Szkopje-Velesz 

 

48,74 1873 90/80 

Velesz-Gevgelija 

 

113,92 1873 100/80 

Szkopje-Volkovo-Gen. 

Jankovity 

31,68 1874 100/85 

Gyorcse Petrov-

Kicsevo 

 

103,00 1952/69 100/50 

Velesz-Bitola 

 

128,87 1931/36 100/50 

Bitola-Kremenica 16.70 1894 30 

B. Gumno-Szopotnica 

 

29,43 1957 35 

Gradszko-Sivec 

 

16,33 1983 50 

Velesz-Kocsani 

 

85,58 1925 70/50 

Zajasz-Tajmiste 

 

6,60 1969 40 

Szkopje csomópont 

 

37,30 1971 100/40 

   Forrás: Nacionalna programa za zseleznicska infrasztruktura 2008-2012 god.                                                              

 

 Macedóniában összesen 1085 km vasútvonal található, ebből 699 km az 

állomások közötti összeköttetést szolgáló nyílt pálya, 226 km az állomásokon 
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lefektetett vágányok hossza, 160 km pedig iparvágány. A nyomtáv az európai 

szabványoknak megfelelően 1435 mm (14. táblázat). 

 A domborzati viszonyok nagyszámú műtárgy építését tették szükségessé: 

az 1968 beton- és kőhíd teljes hossza 4927 m, a 129 acélhídé 2380 m, a 42 alagúté 

pedig 18533 m. 

 A nyílt pályák 33,3%-a (233 km), az állomásokon található vágányoknak 

pedig 34,2%-a (83 km) villamosított. Ez azt jelenti, hogy csak a nemzetközi 

összeköttetést biztosító Tabanovce-Szkopje-Velesz-Gevgelija és a Szkopje-

Volkovo-Gen. Jankovity vasúti fővonalak, illetve a szkopjei csomópont 

villamosítottak. Nem villamosított, de fővonalnak minősül a Velesz-Bitola-

Kremenica pálya, amely Görögországgal teremtene további összeköttetési 

lehetőséget, azonban Bitola és Kremenica között a forgalom 1984 óta szünetel. 

 Történelmi okok, valamint a kedvezőtlen domborzati viszonyok miatt 

Macedónia vasúti közlekedése – Albániát leszámítva – még a térségben is 

fejletlennek számít. A vasúti szállítás súlypontja a X. közlekedési folyosó mentén 

futó Tabanovce (szerb határ)-Gevgelija (görög határ) vasútvonalra helyeződik. Az 

egyensúlytalanságot jól mutatja, hogy a macedóniai vasúti áruszállítás 94%-a(!) 

ezen a vonalon bonyolódik. Ezen kívül Macedónia egyetlen nemzetközi 

fővonallal rendelkezik, amely a Koszovóval való vasúti összeköttetést szolgálja 

Szkopje és a General Jankovity határátkelő között. A vasúti pályák kizárólag 

egyvágányúak. 

 A szomszédos Albániával és Bulgáriával egyelőre nincs vasúti 

összeköttetés. A VIII. folyosó macedóniai szakaszának csak 55%-án (152 km) van 

kiépített vasút, Albánia irányában 66 km, Bulgária irányában pedig 89 km vasút 

hiányzik. 

 Az említett fővonalakon kívül az ország összes többi vasútvonala közepes 

és rossz minőségű szárnyvonalnak tekinthető. Ezek egy részét ásványkincsek 

lelőhelyeinek elérésére (B. Gumno-Szopotnica, Zajasz-Tajmiste, Gradszko-

Sivec), illetve mezőgazdasági termékek (pl. kocsani rizs) szállítására (Velesz-

Kocsani) hozták létre (7. ábra).  
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8. ábra 

Macedónia vasútvonalai 

 

Forrás: Tehnicska podrska na Minisztersztvoto za transzport i vrszki vo podgotovka na nacrt 

Nacionalna transzportna sztrategija za patniot szektor alapján szerk. HÁRY SZ. 

 

 A világtendenciának megfelelően az 1980-as évek eleje óta Macedóniában 

is csökkent a vasúti szállítás jelentősége, ami jól érzékelhető a vasúti áru- és 

személyforgalom különböző mutatói alapján (15. táblázat). Az adatokban 

regionális, illetve helyi politikai, gazdasági és társadalmi folyamatok is 

tükröződnek. A vasúti áruforgalom az abszolút, illetve a személyforgalom a 

lokális mélypontját az 1990-es évek közepén érte el. Az okok közé sorolhatjuk, 

hogy ebben az időszakban a szétesőben lévő Jugoszlávia területén háborúk dúltak, 

Görögország kereskedelmi embargót vezetett be Macedónia ellen, és mindennek 

következtében visszaesett a macedón gazdaság teljesítménye, illetve a 

tranzitforgalom. Újabb visszaesés figyelhető meg 2001-ben, amikor etnikai alapú 

belső fegyveres konfliktus sújtotta az országot. A személyszállítás ezt követő 

csökkenésében az is szerepet játszott, hogy a 2001-es konfliktus által érintett 

területeken keresztülhaladó Szkopje-Kicsevo vasútvonalon terrorveszély miatt 
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2001-től 2006-ig szünetelt a személyszállítás. Az áruszállítás volumene a 

gazdasági helyzet javulásával párhuzamosan növekedésnek indult, és 2007-ben 

érte el az újabb lokális csúcsot, majd a térséget, különösen a szomszédos 

Görögországot sújtó gazdasági válságnak is köszönhetően újra csökkent. A vasúti 

személyszállítás 2010-ben érte el a lokális csúcsot, azóta a csökkenő tendenciát a 

2015-ös kiugró adat szakította meg, amely a balkáni útvonalon zajló migrációs 

hullámnak tudható be. 

 

15. táblázat 

A vasúti szállítás főbb mutatói Macedóniában 1981-2016 

Év Áruszállítás 

(ezer t) 

Tonnakm 

(millió tkm) 

Utasforgalom 

(ezer fő) 

Utaskm 

(millió 

utaskm) 

1981 9202 752 5519 349 

1990 6499 769 5055 355 

1995 1910 169 1075 65 

2000 3231 527 1862 176 

2001 2799 462 1344 133 

2005 3129 530 903 94 

2007 4686 779 1104 109 

2010 3097 525 1512 155 

2011 2770 479 1421 145 

2012 2539 423 1013 99 

2013 2283 421 853 80 

2014 2376 411 803 80 

2015 1566 278 1022 178 

2016 1358 222 663 83 

Forrás: Sztatiszticski godisnik na Repuklika Makedonija 2017 adatai alapján összeállította HÁRY 

SZ. 

 



116 

 

 A vasútfejlesztés területén az utóbbi évtizedben prioritást élvezett a X. 

közlekedési folyosó macedóniai szakaszának rekonstrukciója. Ezen a szakaszon a 

vonatok 120 km/h sebességgel közlekedhetnek a Tabanovce-Gevgelija vonal 

teljes hosszában. A rekonstrukció részeként 2015-ben felújították a szkopjei és 

még további 10 állomást. 

A X. folyosóról Velesznél leágazó X/d. folyosó Bitola – Kremenica 

szakaszának felújítása 2016-ban fejeződött be. Ennek a szakasznak – amellett, 

hogy további vasúti összeköttetési lehetőséget jelent Görögországgal – az a 

nemzetközi jelentősége, hogy biztosítja a becsatlakozási lehetőséget a 

Görögországot és Törökországot összekötő, az Igumenica kikötőhöz vezető IV. 

közlekedési folyosóval. Tekintettel arra, hogy ezzel a X/d. folyosó macedóniai 

szakasza nemzetközi vonallá válik, 2017-re tervezik az 1984 óta csak belföldi 

forgalmat kiszolgáló Velesz – Bitola szakasz modernizációját is.  

A VIII. közlekedési folyosó esetében a cél vasúti összeköttetés 

megteremtése Albániaval és Bulgáriával, azaz a Kicsevo-Sztruga-Tyafaszan, 

illetve a Kumanovo-Kriva Palanka-Deve Bair vonal
5
 megépítése.  

Bulgária irányában 2014-2016 között felújítták a Kumanovo és Beljakovce 

közötti 30,8 km-es szakaszt. A Beljakovce-Kriva Palanka közötti 34 km szakasz 

technikai dokumentációját 2015-ben kidolgozták, a megvalósítás határideje 

egyelőre nem ismert. A Kriva Palanka és Deve Bair közötti – domborzati 

szempontból legnehezebben megépíthető – szakasz technikai dokumentációjának 

kidolgozása folyamatban van (Programa za rabota, 2015). 

Albánia irányában a hiányzó, Kicsevo és az albán határ közötti, kb. 63 km-

es szakaszra a megvalósíthatósági tanulmány elkészült, a technikai és 

tenderdokumentációt a tervek szerint 2016-ban állították össze. A meglévő, 

Szkopje – Kicsevo szakasz modernizációjára projekt dokumentáció elkészítését 

tervezik (Programa za rabota, 2015). 

                                                 
5
 ERDŐSI 2005, p. 66. helytelenül a Velesz-Kocsani vasút bolgár határ irányában való folytatását 

adja meg a Bulgária (Gjuesevo) és Macedónia közötti vasúti összeköttetés tervezett vonalaként (a 

p. 67. 12. ábrán azonban már a valós, Kumanovo-Kriva Palanka-Deve Bair [bolgár határ] vonal 

szerepel) 
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 A macedón kormány tervei között szerepel nemzetközi normáknak 

megfelelő multimodális csomópontok létrehozása, amelyre elsősorban Szkopje 

alkalmas, de további helyszíneket (Bitola, Ohrid-Sztruga) is megvizsgálnak. 

 

V.4.4. Légi közlekedés 

 

 A légi közlekedési infrastruktúra az ország méretéhez és fejlettségéhez 

képest viszonylag fejlettnek mondható, és képes a jelenlegi szükségletek 

kielégítésére. Macedónia két közforgalmú nemzetközi repülőtérrel rendelkezik, az 

egyik a főváros közelében fekvő Petrovec település mellett található, a másikat 

pedig az ország fő turisztikai attrakciójának számító Ohrid mellett építették. A 

Petrovec melletti „Nagy Sándor” repülőtér vegyes, katonai-polgári használatú, itt 

települnek a Macedón Hadsereg légierejének merev- és forgószárnyú repülő 

eszközei is. A kifutópálya hossza 2450 m, szélessége 45 m, iránya 163-343 fok. 

Az elsősorban turistákat szállító charter-járatok fogadására berendezkedett ohridi 

repülőtér kifutópályájának hossza 2550 m, szélessége 45 m, iránya 023-203 fok. 

Az ohridi repülőtér esetében a földrajzi viszonyok lehetővé teszik a kifutópálya 

további 500 m-rel való meghosszabbítását, ami a repülőteret alkalmassá tenné a 

legnagyobb repülőgépek fogadására is. A két repülőtér között nincs menetrend 

szerinti belföldi forgalom, ezt a Szkopje és Ohrid közötti 170 km-es távolság nem 

is indokolja (NIKODINOVSZKI, B. – SZTOJMILOV, A. 1999).  

 A légi áruszállítás elenyésző szerepet játszik a közúti és a vasúti 

áruszállításhoz képest, de a 2005-ös mélypont óta újra növekvő tendenciát mutat 

(16. táblázat). A személyszállítás kisebb-nagyobb eltérésekkel a világtrendnek 

megfelelően növekedést mutat az utóbbi 25 évben. A vasúthoz hasonlóan a légi 

áru- és személyszállítás adataiban is tükröződnek az ország, illetve a térség 

politikai, gazdasági és társadalmi folyamatai. Az 1995-ös kimagasló áruszállítási 

adat a légi teherszállítás – a Görögország által bevezetett kereskedelmi embargó 

miatt kiesett – vasúti és közúti áruszállítást helyettesítő szerepére utal. Az ennél is 

magasabb 1999-es adat azt jelzi, hogy az adott évben a NATO Koszovóban 

települt nemzetközi békefenntartó ereje, a KFOR a petroveci repülőtéren keresztül 
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juttatta el erői és eszközei egy részét a hadszíntérre. A légi teherszállítás volumene 

ezt követően 2005-ig fokozatosan csökkent, majd 2014-ig növekedett. 

 A légi személyszállításban mutatkozó 1999-es lokális csúcs, illetve az ezt 

megközelítő 2000-es adat a koszovói válság kapcsán a szomszédos Macedónia 

iránt is megnőtt nemzetközi érdeklődést (nemzetközi szervezetek munkatársai, 

újságírók stb.) jelzi. 

 A petroveci repülőtér 300 km-es körzetében több nemzetközi repülőtér 

(Szaloniki, Szófia, Pristina, Tirana) található a szomszédos országokban, ezért a 

macedón kormány intézkedéseket hozott a regionális versenyképesség javítása 

érdekében. A földi kiszolgálás javítása, a terminálok felújítása és bővítése mellett 

ennek fontos eleme az alacsony költségű, ún. fapados légitársaságokkal 

szerződések kötése új járatok indítására, és ezért cserébe pénzügyi támogatás 

nyújtása a vállalkozó légitársaságoknak. Az első ilyen szerződést a Közlekedési és 

Hírközlési Minisztérium a Wizzair Hungary Ltd.-vel kötötte 2012-ben, 3 éves 

időtartamra. Az intézkedések olcsóbb jegyárakhoz és bővülő utasforgalomhoz 

(16. táblázat) vezettek (Programa za rabota, 2015). 

 

16. táblázat 

A légi közlekedés főbb mutatói Macedóniában 1981-2016 

Év 1981 1990 1995 1999 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Áru-

szállítás 

(t) 

2400 3329 9152 11282 3512 1624 2080 2185 2095 2515 3428 2341 2620 

Utas-

forgalom 

(1000 fő) 

376 522 623 1052 1009 575 756 835 913 1067 1278 1561 1795 

Forrás: Sztatiszticski godisnik na Repuklika Makedonija 2017  

adatai alapján összeállította HÁRY SZ. 
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V.4.5. Összegzés: a közlekedésföldrajzi tényezők hatása a macedón 

államtérre 

 

 Macedónia közlekedésének meghatározó jellemzője, hogy az ország É-D 

és Ny-K irányú nemzetközi folyosók kereszteződésében fekszik, amelyeken 

keresztül jelentős tranzitforgalom bonyolódik. Közülük a Közép-Európát a 

Balkán-félsziget déli részével összekötő, nagyobb tranzitforgalmat generáló É-D 

irányú X. folyosó fejlesztését részesítik előnyben, amelynek teljes macedóniai 

szakaszán 2018-ban befejezik az autópálya kiépítését, a vasútvonalat pedig 

felújítják. Ez a folyosó volt a közel-keleti és közép-ázsiai konfliktustérségekből 

Európába irányuló, 2015-ben felerősödött migráció fő tranzitútvonala is. Ehhez 

képest a Ny-K irányú VIII. folyosó fejlesztése háttérbe szorult, Albániával és 

Bulgáriával egyelőre még nincs autópálya és vasúti összeköttetés. A légi 

közlekedésben a meglévő két nemzetközi repülőtérre támaszkodva az 

utasforgalom és az áruszállítás volumene is növekvő tendenciát mutat. A 

jelentéktelen vízi közlekedés turisztikai célú személyszállításra korlátozódik az 

Ohridi-tavon. 

 A közlekedésföldrajzi tényezők macedón államtérre gyakorolt hatása 

kettős: Egyrészt a természetföldrajzi, domborzati adottságokkal alátámasztott 

nagy áteresztő képességű közlekedési folyosók, mint amilyen az országot É-D 

irányban átszelő X. folyosó, elősegítik a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok 

fejlődését, áttételesen a stabilitást, ezért béke helyzetben centripetális erőként 

értelmezhetők. Másrészt konfliktus, háború esetén ugyanezt a folyosót a 

katonailag erősebb Görögország, illetve Szerbia hadászati főirányként 

használhatja, amely így centrifugális erőt jelent. Ez a centrifugális hatás nem 

háborús fenyegetések, mint a X. folyosón keresztül 2015-ben felerősödött 

tömeges migráció esetén is jelentkezik. 

 A közlekedésföldrajzi tényezők hatása Albánia, Koszovó és Bulgária 

viszonylatában fordított: A VIII. folyosó kis áteresztő képessége nem segíti elő a 

gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok fejlődését (centrifugális hatás), ugyanakkor a 
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hegygerinceken, szűk hágókon húzódó határ megkönnyíti az ország fegyveres 

védelmét (centripetális hatás). 

 

V.5. Szomszédos országok hatása a macedón államtérre 

 

V.5.1. Görögország 

 

 A függetlenség kikiáltása után Macedónia elsődleges célja az volt, hogy 

minél előbb elismerjék szuverén országként. Macedónia szomszédjai közül 

Görögország volt az, amelyik leginkább ellenezte az ország függetlenségét. A 

görögök szerint a Macedónia elnevezés kizárólag Görögország északi részét illeti 

meg, mivel az, illetve a „macedón” népnév antik görög eredetű, tehát 

„Macedónia” néven független állam nem létezhet. A görögök visszautasították, 

hogy az ország első zászlajában az antik macedónok szimbóluma, a tizenhat ágú 

Vergina-nap szerepeljen. A görög érvelés másik eleme, hogy 1944-ben a 

jugoszláv kommunista vezető, Tito egyrészt Szerbia gyengítése, másrészt a 

Görögországgal szembeni területi követelések érdekében adta a Macedónia nevet 

az addigi Dél-Szerbiának, és kezdte el a macedón nemzetépítési folyamatot, ezt 

megelőzően a macedón etnikai és nemzettudat nem létezett (FYROM Name 

Issue). 

A mai macedónok a VI-VII. században érkező szláv törzsek 

leszármazottai, akik a XIX. második felétől kezdték magukat a bolgároktól és a 

szerbektől macedónként megkülönböztetni, az antik macedón szimbólumokra 

pedig egyfajta kulturális örökségként tekintenek. A görög-macedón viszony 

vizsgálatához fontos történelmi adalék, hogy a XX. század közepéig a szláv ajkú 

macedónok többségben éltek Görögország északi részén, azonban a nagy részüket 

a görögök a két világháború között és az 1946-49-es polgárháború során 

elüldözték, illetve asszimilálták. Emiatt a görögök attól is tartottak, hogy a 

független Macedónia esetleg területi követelésekkel lép fel, illetve kiáll a 

Görögországban élő, a görögök által nem létezőnek, vagy legjobb esetben 
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„elszlávosított” görögöknek tekintett macedón kisebbség védelmében (SZTAVOVI-

KAVKA, I. 2002). 

A görögök az 1990-es évek elején sikeresen lobbiztak a független 

macedón állam elismerése ellen, és akadályozták az ENSZ-be történő felvételét, 

illetve az EU általi elismerését. Hosszú tárgyalások után az ENSZ-tagság ügyében 

kompromisszum született, és 1993. április 8-án, a Biztonsági Tanács 817. sz. 

határozatában megfogalmazott javaslatára az országot Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársaság (Former Yugoslav Republic of Macedonia, FYROM) 

referencianéven a Közgyűlés egyhangú döntésével 181. tagállamként felvették a 

világszervezetbe (UN Security Council Resolution 817). 

Ennek ellenére Görögország továbbra sem létesített diplomáciai 

kapcsolatot az országgal, sőt, miután Görögországot kivéve az EU összes 

tagállama elismerte Macedóniát, 1994. január 16-án gazdasági blokádot vezetett 

be, és megtiltotta Macedónia számára a szaloniki kikötő használatát. Ez a lépés – 

párosulva a Jugoszlávia elleni ENSZ-embargóval – súlyos csapást jelentett 

Macedóniára, mivel áruforgalmának jelentős része, illetve a teljes kőolaj-importja 

ezen a kikötőn keresztül zajlott (Macedonia Country Profile 2008). 

A konfliktus további eszkalációját 1995. szeptember 13-án, az ENSZ volt 

jugoszláviai konfliktusok rendezésében illetékes főtárgyalója, Syrus Vance 

közvetítésével megkötött ún. Ideiglenes Megállapodás (Interim Accord) 

aláírásával sikerült megakadályozni. A megállapodásban az „egyik fél” 

(Görögország) és a „másik fél” (Macedónia) vállalták, hogy tiszteletben tartják 

egymás területi integritását és szuverenitását, diplomáciai kapcsolatba lépnek 

egymással és elősegítik a gazdasági, kereskedelmi és kulturális együttműködést. 

Macedónia kötelezettséget vállalt a Vergina-napot ábrázoló zászlajának cseréjére 

(helyette annak stilizált változatát helyezték el a nemzeti lobogón), Görögország 

pedig feloldotta a kereskedelmi embargót, és vállalta, hogy FYROM néven nem 

akadályozza felvételét a nemzetközi szervezetekbe. Megegyeztek, hogy az ENSZ 

közvetítésével folytatják a Macedónia nevéről szóló tárgyalásokat (Interim 

Accord Macedonia-Greece, 1995). 
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A megállapodás áttörést jelentett a macedón-görög kapcsolatokban. 

Görögország 1995. október 15-én feloldotta a 19 hónapos kereskedelmi blokádot, 

a két ország 1996 januárjában nagyköveti szinten diplomáciai viszonyt létesített 

(az „összekötő irodákat” 1996. február 27-én nyitották meg), majd fokozatosan 

fejlődésnek indultak a gazdasági, tudományos és kulturális kapcsolatok. Jellemző, 

hogy a 2000-es évek elejére Görögország vált a legnagyobb külföldi befektetővé 

Macedóniában (SZTAVOVI-KAVKA, I. 2002). 

A kétoldalú kapcsolatok fejlődése ellenére a Macedónia nevéről szóló vitát 

a mai napig nem sikerült megoldani, az ENSZ közvetítésével folyó tárgyalások 

eredménytelenek maradtak. 2004-től a görög fél már nem követelte, hogy a 

Macedónia szó egyáltalán ne szerepeljen északi szomszédja nevében, hanem 

földrajzi jelzővel ellátott összetételt („Észak-„ vagy „Felső-Macedónia”) is 

elfogadott  volna (KOFOS, E. 2009). Ezzel szemben Macedónia ragaszkodik – a 

bilaterális kapcsolatokban 135 ország, köztük az USA által már elismert – 

alkotmányos nevéhez, ugyanakkor elfogadná, ha a görögök másképp hívnák. 

Görögország viszont nem adja fel azt az álláspontját, hogy a „kompromisszumos” 

nevet „erga omnes” („mindenki irányába”) kellene használni (LOZANOSKA, J. 

2012b).  

Ebben a helyzetben Görögország úgy próbál nyomást gyakorolni 

Macedóniára, hogy igyekszik akadályozni az ország euroatlanti integrációját. A 

2008. áprilisi NATO-csúcson a három tagjelölt ország közül Albánia és 

Horvátország meghívást kapott a szövetségbe, Macedónia viszont nem, mivel 

Görögország elérte, hogy a névkérdés megoldásáig felfüggesszék az ország 

NATO-ba való meghívását. A csúcson elfogadott nyilatkozat szerint Macedóniát 

akkor hívják meg a NATO-ba, ha a névvitára a két ország kölcsönösen 

elfogadható megoldást talál (Bucharest Summit Declaration, 2008). 

Hasonlóképpen, Görögország akadályozza az EU-csatlakozási tárgyalások 

megindítását Macedóniaval annak ellenére, hogy az ország 2005 óta az EU 

tagjelöltje, és 2009 óta az Európai Bizottság minden évben javasolja azt az Állam- 

és Kormányfői Tanácsnak (The former Yugoslav Republic of Macedonia Progress 

Report, European Comission, 2014). A történtek ellenére a macedón kormány 
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deklarálta, hogy elkötelezett a névkérdésről az ENSZ égisze alatt folyó 

tárgyalások folytatása iránt, valamint igyekszik továbbra is jószomszédi 

kapcsolatokat és együttműködést fenntartani Görögországgal. 

Macedónia a hágai Nemzetközi Bíróság elé vitte a NATO-csatlakozás 

akadályozásának ügyét azzal, hogy Görögország megsértette a két ország közötti 

1995-ös Ideiglenes Megállapodást, amelyben vállalta, hogy FYROM néven nem 

akadályozza Macedónia felvételét a nemzetközi szervezetekbe. Görögország azzal 

érvelt, hogy a döntést a NATO hozta, és a Nemzetközi Bíróság nem jogosult a 

szervezet döntéseinek elbírálására. A Nemzetközi Bíróság 2011. decemberi 

határozatában kimondta, hogy Görögország megszegte az Ideiglenes 

Megállapodásban rögzített kötelezettségeit azzal, hogy akadályozta Macedónia 

felvételét a NATO-ba (Application of the Interim Accord of 13 September 1995, 

The former Yugoslav Republic of Macedonia v. Greece. International Court of 

Juctice, 2011). 

A macedón-görög határ megegyezik a függetlenség előtti jugoszláv-görög 

határral. A határt a II. balkáni háborút lezáró bukaresti békeszerződésben (1913) 

határozták meg, amelyet az I. világháborút követően a neuilly-i békeszerződésben 

(1919), majd 1956-ban a Jugoszlávia és Görögország közötti határegyezményben 

megerősítettek. A határt 1928-30-ban jelölték ki (MILENKOSZKI, M. 2005). Az 

1995-ös Ideiglenes Megállapodás szerint a határ állandó és sérthetetlen (Interim 

Accord Macedonia-Greece, 1995). A határ nagyrészt hegyvidéken keresztül 

húzódik, ezért földrajzi szempontból erős határnak tekinthető. Emellett átszeli a 

Preszpa- és a Dojrani-tavat, a Vardar-folyót, valamint a Pelagóniai-, Gevgelija-i és 

a Dojrani völgyeket, ahol a határátkelők találhatók. A határ legitimációját 

csökkenti, hogy az a történelmi Macedónia két részét (Vardari és Égei) választja 

el, ugyanakkor – az észak-görögországi macedón közösség nagy részének 

elüldözése, illetve elgörögösítése miatt – ma már etnikai határnak tekinthető. 

A két ország viszonyát meghatározó, görög részről a macedón identitást 

megkérdőjelező névvita egyértelműen centrifugális hatással bír Macedóniára. 

Ráadásul, a névvita akadályozza Macedónia NATO- és EU-integrációját, és ezzel 

az integráció jelentette – a következő fejezetben kifejtett – centripetális hatás 
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érvényesülését. További negatív következmény (centrifugális erő), hogy a névvita 

és az euroatlanti integráció megoldatlansága tovább növelheti az országon belüli 

feszültséget a macedónok és az albánok között: egyrészt, az albánok úgy 

érezhetik, hogy fel kell adniuk NATO- és EU-integrációs aspirációikat a 

megoldatlan névvita miatt; másrészt, attól is tarthatnak, hogy az albán kisebbség 

áldozata lehet a névvita által is generált populista macedón nacionalizmusnak 

(Macedonia: Ten Years After the Conflict). 

 

V.5.2. Bulgária 

 

 Macedóniának Bulgáriával is ellentmondásos a viszonya, a két ország 

kapcsolatát történelmi, kulturális és etnikai okokra visszavezethető konfliktusok 

terhelik. Bulgária nem ismeri el az önálló macedón nemzet, identitás és nyelv 

létezését, a macedónokat bolgároknak, nyelvüket nyugat-bolgár nyelvjárásnak, a 

nemzeti identitásukat pedig Tito kreációjának tartja (ARSZOVSZKI, M. et al. 2006, 

ROUDOMETOF, V. 2006, TROEBST, S. 1997). Ebből következően Bulgária 

természetesen a macedón kisebbség létét sem ismeri el a saját területén, a 

macedónok által Pirini Macedóniának hívott térségben. Bulgária az 1912-13-as 

balkáni háborúk során igyekezett elfoglalni Macedóniát, a II. balkáni háborúban 

azonban vereséget szenvedett a szerbektől és a görögöktől, így az 1913-as 

bukaresti békeszerződésben csak Macedónia területének 12%-át (Pirini 

Macedónia) szerezte meg, 50%-a (Égei Macedónia) Görögországhoz, 38%-a 

(Vardari Macedónia, gyakorlatilag a mai Macedónia területe) pedig Szerbiához 

került. A II. világháború során a németekkel szövetséges Bulgária megszállta 

Macedónia keleti részét (KISZELINOVSZKI, SZ. 2007). 

 A történelmi előzmények ellenére Bulgária az elsők között, 1992. január 

15-én elismerte Macedónia függetlenségét. A 90-es évek elején a már említett 

görög gazdasági blokád, illetve a Jugoszlávia elleni ENSZ-embargó idején 

Bulgária lehetővé tette Macedóniának, hogy a területén keresztül folytassa 

árucsere-forgalmának egy részét, ami különösen Macedónia kőolajimportja 

szempontjából volt jelentős (SZTAVOVI-KAVKA, I. 2002). 
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 Bulgária azonban továbbra sem ismerte el a macedón nyelv létét, ami 

akadályozta a kapcsolatok fejlődését, mivel Bulgária nem volt hajlandó az 

államközi szerződéseket macedón nyelven is aláírni, illetve ratifikálni. Ezt a 

problémát 1998-ban úgy oldották meg, hogy a jószomszédi, barátsági, biztonsági 

és együttműködési szerződést két változatban készítették el: a macedón parlament 

által ratifikált változat végén az a mondat szerepelt, hogy „a szerződés macedón és 

bolgár nyelven készült”, a bolgár parlament által ratifikált változat végén pedig az, 

hogy „a szerződés bolgár nyelven és a Macedón Köztársaság hivatalos nyelvén 

készült”. Ezt követően megnyílt az út a gazdasági, tudományos, kulturális és 

katonai együttműködés területeit érintő államközi szerződések aláírása előtt. 

 Bulgária jelentős mértékben hozzájárult a Macedón Hadsereg 

fejlesztéséhez: 1999-ben 94 db, a Bolgár Hadsereg hadrendjéből kivont, de 

harcképes T-55 típusú harckocsit adományozott az országnak. (A harckocsikat a 

2003-ban kezdődött haderőreform előírásainak megfelelően 2005-ig 

megsemmisítették.) 

 A két ország kapcsolatait megterheli, hogy Bulgária nem ismeri el a 

macedón kisebbség létét a területén, és adminisztratív eszközökkel akadályozza 

szervezetük, az Egyesült Macedón Szervezet (OMO)-Ilinden-Pirin működését 

(KISZELINOVSZKI, SZ. – SZTAVOVI-KAVKA, I. 2004). Negatív hatást gyakorolt a 

kapcsolatokra, hogy Bulgária az EU-ba való belépése előtt ezrével adott bolgár 

állampolgárságot macedón lakosoknak, akik nyilvánvalóan nem a bolgár identitás, 

hanem a vízummentes utazást biztosító útlevél miatt választották ezt a lehetőséget 

(MIRCSEV, D. 2006). 

 A Bulgária EU-tagságát követő időszakra a politikai és gazdasági 

kapcsolatok kiegyensúlyozott fejlődése jellemző, azonban a macedón nyelvről és 

identitásról, illetve a közös történelem értelmezéséről folytatott vita továbbra is 

befolyásolja a kétoldalú viszonyt, és 2017-ig akadályozta a jószomszédi 

kapcsolatokról szóló egyezmény aláírását (The former Yugoslav Republic of 

Macedonia Progress Report 2014). A gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok 

további fejlődését akadályozza, hogy a közös határon mindössze három 

határátkelő üzemel, a két ország között nincs autópálya- és vasúti összeköttetés 
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(Tehnicska podrska na Minisztersztvoto za transzport i vrszki vo podgotovka na 

nacrt Nacionalna transzportna sztrategija za patniot szektor 2007). 

 A macedón-bolgár határ megegyezik a korábbi jugoszláv-bolgár határral. 

A határvonal nagy részét (Sztrumica város környéke, illetve a Sztruma folyó 

völgye kivételével, amely 1919-ig Bulgáriához tartozott) a II. balkáni háborút 

lezáró bukaresti egyezményben (1913) rögzítették, majd az I. világháborút követő 

neuilly-i békeszerződésben (1919) véglegesítették. Eszerint Bulgária elvesztette 

Sztrumicát és környékét. A határt 1920-22 között jelölték ki. Ezt a határt hagyta 

jóvá a II. világháborút követő békeszerződés, majd 1956-ban a jugoszláv-bolgár 

határszerződés. A független Macedónia 2000-ben írt alá határszerződést 

Bulgáriával (MILENKOSZKI, M. 2005). A határvonal nagyrészt hegyvidéken, és a 

Sztruma folyó völgyén keresztül húzódik. Földrajzi szempontból erős határ, 

azonban a legitimációját csökkenti egyrészt, hogy elválasztja a történelmi 

Macedónia két területét (Vardari és Pirini), másrészt, hogy Bulgária nem ismeri el 

a macedón identitást, így a határ mindkét oldalán élőket bolgároknak tekinti. 

 A görög relációhoz hasonlóan Bulgária részéről a bolgártól eltérő macedón 

identitás, illetve az annak részét képező nyelv és kultúra létezésének 

megkérdőjelezése a macedón államtére ható centrifugális erőként értelmezhető. 

 

V.5.3. Szerbia 

 

  Szerbiához negatív és pozitív történelmi emlékek is fűzik Macedóniát. Az 

1912-13-as balkáni háborúkat lezáró bukaresti béke eredményeként Szerbia 

megszerezte a Vardari Macedóniát, amelyet a II. világháborúig Dél-Szerbia néven 

kormányzott. 1920-ban Szerbiában kolonizációs rendeletet hoztak, amelynek 

értelmében előirányozták telepesek beköltöztetését a szerb fennhatóság alá került 

Vardari Macedóniába az etnikai struktúra megváltoztatása, illetve a lakosság 

„szerbesítése” érdekében. Ahogy már említettük, a rendelet eredményeként 1940-

ig 4167 szerb család, kb. 25000 fő költözött az országba (KISZELINOVSZKI, SZ. 

2007). Mindemellett a szerb asszimilációs kísérlet sikertelennek bizonyult (BÍRÓ 

L. 2015a, 2015b). 
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A II. világháború alatt Macedónia 110 000 harcossal csatlakozott Tito 

partizánhadseregéhez, ennek eredményeként Jugoszlávia tagköztársaságaként 

nemzeti és kulturális önállóságra tett szert. A macedón nemzeti identitás azonban 

olyan mértékben fejlődött, hogy 1991. szeptember 8-án – Szlovéniát és 

Horvátországot követően – kikiáltották a függetlenséget (SZTAVOVI-KAVKA, I. 

2002). A föderációból való kiválás – Szlovéniától, Horvátországtól és Bosznia-

Hercegovinától eltérően – békés körülmények között zajlott, a Jugoszláv 

Néphadsereg (JNA) ott állomásozó egységeit 1992 márciusáig egyetlen 

puskalövés nélkül kivonták az országból. A JNA magával vitte, vagy 

megsemmisítette az összes nehézfegyvert (harckocsikat, gyalogsági és páncélozott 

szállító harcjárműveket, tüzérségi eszközöket) és harci repülőgépet, 

Macedóniában csak a határőr és a területvédelmi csapatok kézi lőfegyverei 

maradtak (PETROVSZKI, P. 2006). A 90-es évek elején Jugoszlávia és Görögország 

folyamatosan egyeztette a „macedón kérdés” kezelését, és Görögországhoz 

hasonlóan Jugoszlávia sem ismerte el Macedóniát. Szlobodan Milosevics szerb 

elnök 1993-ban még azt is felvetette, hogy osszák fel az országot Jugoszlávia és 

Görögország között, azonban a görögök ezt a javaslatot elvetették. További 

problémát jelentett, hogy a JNA számos határincidenst provokált Macedónia 

északi határán (ARSZOVSZKI, M. et al. 2006).
6
  

1995-ben tört meg a jég, amikor a görög-macedón Ideiglenes 

Megállapodást követően Milosevics kijelentette, hogy ő is hajlandó a 

megegyezésre. 1995. október 2-án Kiro Gligorov macedón elnök hivatalos 

belgrádi látogatásán megegyezés született, hogy Jugoszlávia elismeri Macedóniát, 

és a két ország felveszi a diplomáciai kapcsolatokat. (Másnap Szkopjéban máig 

tisztázatlan merényletet követtek el Gligorov elnök ellen, aki abban súlyosan 

megsérült.) Macedónia és Jugoszlávia vezetői 1996. április 8-án szerződést írtak 

alá a két ország közötti viszony szabályozásáról és az együttműködés 

                                                 
6 A volt Jugoszlávia tagköztársaságai, illetve autonóm tartományai közötti határok csak 

térképre rajzolt vonalat jelentettek, azokat soha nem jelölték ki. Jellemzően az 1950-es évek 

második felétől a Jugoszláviáról készült térképeken általában fel sem tüntették a tagköztársaságok, 

illetve az autonóm területek közötti határokat. 
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fejlesztéséről, de a határ kijelölésének kérdését továbbra sem sikerült rendezni 

(SZTAVOVI-KAVKA, I. 2002). A kapcsolatok csak Milosevics bukása (2000) után 

fejlődtek tovább, majd 2001. február 23-án aláírták a szerződést a két ország 

közötti határról, amelynek a kijelölését a Koszovó nélküli határszakaszon 2003 

végéig el is végezték (Zakon za ratifikacija….2001). 

 A két ország kapcsolatait továbbra is negatívan befolyásolja, hogy a szerb 

ortodox egyház nem ismeri el az autokefál (önálló) macedón ortodox egyházat, 

hanem az utóbbit a szerb egyház részének tekinti (ARSZOVSZKI, M. et al. 2006). 

Ez azonban más területen nem akadályozta a kapcsolatok fejlődését: a gazdasági 

kapcsolatok intenzitását jelzi például, hogy 2007-re Szerbia lett Macedónia 

legfontosabb export piaca (Macedonia Country Profile 2008). 

 2008. október 9-én – egy nappal azt követően, hogy az ENSZ Közgyűlése 

elismerte Szerbia azon jogát, hogy állásfoglalást kérjen a hágai Nemzetközi 

Bíróságtól Koszovó függetlensége ügyében – Macedónia elismerte Koszovó 

függetlenségét, ami a belgrádi macedón nagykövet kiutasításához vezetett, ez 

azonban csak rövid távon érintette negatívan a kétoldalú kapcsolatokat. 

 2003-ig a kijelöletlen és vitatott határ centrifugális hatással bírt a macedón 

államtérre, azonban ezt a kérdést a határegyezménnyel, illetve a határ 

kijelölésével sikerült megoldani. Tekintettel arra, hogy a Macedón Ortodox 

Egyház a macedón nemzeti identitás része, el nem ismerése a Szerb Ortodox 

Egyház részéről Macedóniára ható centrifugális erőnek tekinthető. Ez a hatás 

azonban az identitásnak csak egy részét érinti, ezért közel sem olyan erős, mint a 

macedón identitást teljes mértékben megkérdőjelező görög és bolgár álláspontok. 

 

V.5.4. Koszovó 

 

 A kétoldalú kapcsolatokat a földrajzi közelség mellett számos más tényező 

is befolyásolja. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a legutóbbi népszámlálás 

adatai szerint Macedónia lakosságának 25%-át albánok alkotják. A macedóniai 

albán lakosság túlnyomó többsége az ország É-ÉNy-i, Dél-Szerbiával és 

Koszovóval határos területein él. 1953-ban az albánok csak a lakosság 12,4 %-át 
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alkották, tehát arányuk 50 év alatt a duplájára növekedett. Ugyanez a tendencia 

érvényesült a Szerbiával – beleértve Koszovót - határos övezetekben. Itt a határ 

menti járásokban (opstina) 1953-tól 2001-ig 29%-ról 48%-ra nőtt az albán 

lakosság aránya (MITREV, K. 2001). Ha a koszovói határszakaszt önmagában 

vizsgáljuk, megállapítható, hogy a települések túlnyomó többségében szinte 

kizárólag albán nemzetiségű lakosság él a határ macedón oldalán. A macedóniai 

albán lakosság ugrásszerű növekedése két fő okra vezethető vissza: az egyik a 

magas születésszám, a másik pedig a Koszovóból való betelepülés. Ez utóbbi 

miatt nyilvánvaló, hogy a macedóniai albánokat az azonos nemzetiséghez 

tartozáson kívül családi, gazdasági és egyéb szálak is összekötik koszovói 

nemzettársaikkal (KISZELINOVSZKI, Sz. – SZTAVOVI-KAVKA, I. 2004). 

 A macedóniai albán fegyveres mozgalom, a 2001-ben a macedón állam 

ellen fellépő Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (albán rövidítéssel: UCK, macedón 

rövidítéssel: ONA, angol rövidítéssel: NLA) kifejlődése is szorosan összefonódik 

a koszovói albánok hasonló szervezetével, a Koszovói Felszabadítási Hadsereggel 

(UCK). Ahogy az V.3.2. fejezetben rámutattunk, mindkét szervezet gyökerei az 

1982-ben létrehozott, marxista-leninista ideológiai alapon álló Koszovói Népi 

Mozgalomra (Levizje Popullore e Kosoves, LPK) vezethetők vissza, amelynek a 

vezetésében macedóniai albánok is részt vettek. (Ethnic tensions in Macedonia, 

2001). 

 A Jugoszlávia elleni 1999-es háborút követően Macedónia a belgrádi 

álláspontot támogatta Koszovó státuszával kapcsolatban, azaz egyértelműen 

elutasította a tartomány függetlenségét. Ez abból a félelemből táplálkozott, hogy a 

független Koszovó a „nagy-albán” (minden albánt egy balkáni államban tömörítő) 

vagy „nagy-koszovói” (Koszovó+Dél-Szerbia+ÉNy-Macedónia) elképzeléseket 

fogja képviselni, és ez – a fent vázolt etnikai összetétel miatt – veszélyezteti az 

ország területi épségét és szuverenitását. Ezt erősítette, hogy a 2001-es etnikai 

eredetű macedóniai fegyveres konfliktus során a macedón nemzetiségű 

közvéleményben az a percepció alakult ki, hogy a konfliktusnak alapvetően nem 

belső okai voltak, hanem az koszovói eredetű. Mindezt alátámasztotta, hogy az 

albán gerillák egy része korábban Koszovóban harcolt, és onnan érkezett 
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Macedóniába, a koszovói-macedón határon pedig rendszeresek voltak a fegyveres 

incidensek. Ezt a felfogást jól érzékelteti, hogy egyes szerzők a 2001-es fegyveres 

konfliktust nem albán felkelésként, hanem Macedóniát Koszovó részéről ért 

agresszióként értelmezik (ARSZOVSZKI, M. et al. 2006). 

 A Koszovó függetlenségét teljes mértékben elutasító macedón álláspont a 

2001-es konfliktust követően megváltozott. Ennek fő oka az, hogy a macedón 

vezetés belátta, nincs különösebb befolyása a tartomány státuszának rendezéséhez 

vezető folyamatra. A sikertelen koszovói státusztárgyalások befejezéséig a 

macedón álláspont az volt, hogy bármilyen, a két érintett fél (Belgrád és Pristina) 

megállapodásán alapuló, nemzetközi garanciákkal bíró rendezést elfogadnak, 

tehát akár a tartomány függetlenségét is, amennyiben az nem veszélyezteti 

Macedónia területi integritását (Macedonia Country Profile 2008).  

A területi integritás biztosításának egyik eszköze Macedónia arra való 

törekvése volt, hogy nemzetközileg elismert, kijelölt államhatárral rendelkezzen. 

Macedónia igyekezett elérni, hogy a Koszovót irányító UNMIK járuljon hozzá, 

Macedónia és Szerbia a már említett 2001-es szerződés (Zakon za ratifikacija…) 

alapján mielőbb, de legkésőbb a státusztárgyalások megkezdéséig jelölje ki a 

határt a koszovói szakaszon. Ugyanakkor, a koszovói albán politikai erők 

illegitimnek tekintették a 2001-es macedón-jugoszláv szerződés koszovói határra 

vonatkozó részét, és nem fogadták el annak a mellékletében rögzített határvonalat. 

A fő érvük az volt, hogy a szerződést a koszovói albánok feje fölött kötötték, az 

előkészítésébe az UNMIK-ot sem vonták be. Emellett nehezményezték a 

szerződés nyomán elszenvedett területi veszteségeket is, különösen a Kodra Fura 

stratégiai magaslat, valamint a Debelde település környéki, a helyi lakosság által 

mezőgazdasági művelés alá vont – egyébként állami tulajdonú – földterület és 

legelők elvesztését (The FYROM-Yugoslavia Boundary 2002). Koszovói részről 

azt a megoldást sem fogadták el, hogy új határátkelőhelyet nyissanak a helyi 

lakosság mozgásának megkönnyítése érdekében, mivel azzal elismerték volna az 

általuk illegitimnek tekintett szerződésben rögzített határvonalat (ALGARHEIM, C. 

2004). A macedón-jugoszláv szerződést olyan „időzített bombának” tekintették, 

amelyet a szerbek helyeztek el a Koszovó státuszáról való döntés 
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megakadályozása érdekében. A koszovói álláspontot erősítve a szerződés 

legitimitását eleinte az UNMIK és a KFOR néhány képviselője is megkérdőjelezte 

(HÁRY SZ. 2008a, 2008c). Világossá vált azonban, hogy a szerződés megfelel a 

vonatkozó nemzetközi normáknak, és nem ellentétes az ENSZ Biztonsági Tanácsa 

1244. sz határozatával. A koszovói albán ideiglenes kormányzat arra törekedett, 

hogy a koszovói-macedón határ kijelölésének kérdését minél tovább halasszák, 

annak megoldására csak a tartomány végleges státuszának meghatározása után 

kerüljön sor, amikor nemzetközi jogalanyként maga tárgyalhatja újra a kérdést 

Macedóniával. Ilyen körülmények között a macedón diplomáciai erőfeszítések 

nem nyerték el a nemzetközi közösség támogatását, ezért a következő cél az volt, 

hogy legkésőbb a státusztárgyalások lezárásával egyidejűleg rendezzék a 

határkérdést, de ez a törekvés sem járt sikerrel.  

2005 novemberében az ENSZ főtitkára kinevezte Martti Ahtisaari volt 

finn elnököt a koszovói státuszrendezésért felelős különleges megbízottjává. 

Ahtisaari 2006 végén már nem látott reményt a szerb és az albán álláspontok 

közelítésére, ezért elkészítette saját átfogó javaslatát Koszovó státuszának 

rendezésére (AHTISAARI, M. 2007a). A meghatározó koszovói politikai erők 

elfogadták Ahtisaari feltételes függetlenséget előirányzó tervét, Szerbia viszont 

egyértelműen elutasította azt. 2007. március 26-án az ENSZ főtitkára 

támogatásáról biztosította Ahtisaari státuszrendezési javaslatát, és benyújtotta azt 

az ENSZ Biztonsági Tanácsának, azonban Oroszország biztosra vehető vétója 

miatt az ENSZ BT végül nem hozott döntést az ügyben (AHTISAARI, M. 2007b). 

A macedón vezetés – beleértve a meghatározó macedóniai albán politikai 

erőket is – gyakorlatilag elfogadta Ahtisaari státuszrendezési tervét. A korábbi, a 

szerb és az albán fél megegyezésén alapuló rendezést támogató álláspont abba az 

irányba mozdult, hogy Macedónia bármilyen, az ENSZ BT által szentesített 

döntést elfogad. Macedónia alapvető érdeke, hogy Koszovó területi integritása ne 

sérüljön, mivel a szerb többségű területek esetleges elszakadása felélesztené, 

illetve erősítené az albán szeparatista törekvéseket Macedóniában. Szintén 

egybevág a macedón érdekekkel az Ahtisaari-terv azon eleme, hogy a nemzetközi 
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katonai és polgári jelenlét mindaddig fennmaradjon, amíg az intézményrendszer 

nem lesz működőképes, illetve a jogbiztonság meg nem szilárdul a tartományban. 

Ahtisaari státuszrendezési terve meghatározza Koszovó határait, és külön 

foglalkozik a macedón-koszovói határ kérdésével is. A rendezési javaslat 

koszovói biztonsági szektorról szóló VIII. fejezete határról szóló részének 3.2 

pontja rögzíti: „Koszovó területét a Jugoszláv Szocialista Szövetségi 

Köztársaságon belül létezett Koszovó Szocialista Autonóm Tartomány 1988. 

december 31-i állapot szerinti határai határozzák meg, kivéve a Jugoszláv 

Szövetségi Köztársaság és a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között 2001. 

február 23-án kötött határegyezmény által előirányzott módosításokat.” 

(AHTISAARI, M. 2007a: 49)Ahtisaari státuszrendezési terve tehát megerősítette a 

2001-es jugoszláv-macedón határegyezmény érvényességét, és koszovói-macedón 

viszonylatban világos menetrendet határozott meg annak végrehajtására, 

mindenekelőtt a határ kijelölésére. Ez a megoldás Macedónia területi integritása 

szempontjából kedvező lehetőséget kínált a határvita rendezésére (HÁRY SZ. 

2008). 

 Koszovó 2008. február 18-án egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét. Ez új 

helyzetet teremtett, amelyben mindkét félnek érdeke volt a kétoldalú viszonyok, 

illetve a határkijelölés ügyének rendezése, különös tekintettel egyrészt a 

Macedóniában élő albán kisebbség helyzetére, másrészt pedig a fejlődő gazdasági 

kapcsolataikra.
7
 Ezt felismerve, illetve nemzetközi nyomásra végül Koszovó 

elfogadta a 2001-es szerződésben rögzített határvonalat, amelynek kijelölését az 

erre a célra felállított koszovói-macedón vegyesbizottság 2008 októberéig 

elvégezte. Nem utolsósorban a határvita rendezésének eredménye, hogy 

Macedónia 2008. október 9-én elismerte Koszovó függetlenségét, ami feltétele 

volt a kétoldaló viszony javulásának és a kapcsolatok fejlődésének (Macedonia 

Country Profile 2008). 2009 októberében a két ország diplomáciai kapcsolatba 

lépett egymással. 

                                                 
7
 A macedón export jelentős része Koszovóba irányul. 
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 A függetlenség elismerése óta az államközi viszonyok kiegyensúlyozottak, 

ugyanakkor a kapcsolatok értékelésekor azt is figyelembe kell vennünk, hogy a 

macedóniai albánság követelései, sérelmei, elégedetlensége azonnal visszhangra 

talál a koszovói albán közvéleményben. Erre jó példa a „Monster” ügy, amelyben 

öt macedóniai (macedón nemzetiségű) fiatal 2012-es meggyilkolásának vádjával 

2014 júliusában hat albánt ítéltek életfogytiglani börtönbüntetésre, a macedóniai 

és koszovói albánok szerint megfelelő bizonyítékok nélkül. Az ügy miatt 

Szkopjéban és Pristinában is tüntetések törtek ki, amelyeken az albánok 

követelték az elítéltek szabadon bocsátását és a per újratárgyalást. Az ügy kapcsán 

a macedón államhoz való viszonyt mutatja, hogy a tüntetők a pristinai macedón 

nagykövetség előtt macedón zászlót égettek, a két ország albánsága közötti 

összetartozást pedig a pristinai tüntetés jelszava jellemzi: „Shkupi nuk eshte vet”, 

azaz „Szkopje nincs egyedül” (JAKOV MARUSIC – PECI 2014). 

 Koszovó és Macedónia biztonsági helyzete, illetve az albánság regionális 

törekvései közötti összefüggést jól szemlélteti Ali Ahmeti, a DUI elnöke már 

idézett 2011-es nyilatkozata: „Ha megkísérlik megváltoztatni Koszovó határait, 

nem tudok felelősséget vállalni Macedónia békéjéért, mert a nép, ahogy 2001-ben, 

megszervezi saját magát, és ezt senki nem tudja ellenőrzés alatt tartani. Ha ez 

megtörténik, és a helyzet kicsúszik az ellenőrzés alól, senki nem garantálhatja, 

hogy az albánok nem szerveznek egy közös frontot, tekintettel arra, hogy a 

fenyegetés az egész albán népet érinti” (JAKOV MARUSIC, S. 2011). Ezen 

kijelentés fényében a Nagy-Koszovó vagy Nagy-Albánia megteremtésére 

vonatkozó, a főáramú macedóniai és koszovói albán politikai szervezetek által 

nem deklarált törekvések könnyen magyarázhatók. 

 Az önmagában centrifugális hatást jelentett vitatott és kijelöletlen, mindkét 

oldalán albánok által lakott határ kérdését Koszovó függetlenségének Macedónia 

általi elismerésével párhuzamosan, 2008-ban sikerült ugyan megoldani, de ez nem 

jelenti azt, hogy Koszovó nem gyakorolhat Macedónia stabilitását negatívan 

befolyásoló (centrifugális) hatást. A két ország biztonsági helyzete a koszovói és 

macedóniai albánság közötti természetszerűen szerteágazó kapcsolatokon, illetve 

az albánság közös regionális törekvésein keresztül szorosan összefügg. 2001-ben 



134 

 

a macedóniai albánság sérelmei önmagában nem vezettek volna fegyveres 

konfliktushoz, ahhoz szükséges volt a Koszovóban elért sikerek inspiráló hatása, 

az onnan érkező logisztikai és szervezési támogatás, illetve a menekültekkel 

együtt beáramló harcosok. Amennyiben az etnikai feszültségek akár Koszovóban, 

akár Macedóniában újra erőszakos formát öltenek, az negatívan befolyásolhatja a 

másik ország biztonsági helyzetét. Példaként Koszovó esetleges szerb és albán 

választóvonalak mentén történő felosztását említhetjük, amely azonnal 

felélesztheti az albán szeparatista törekvéseket Macedóniában. A fenti okok miatt 

összességében a Koszovóval való viszony is centrifugális hatással bír a macedón 

államtérre. 

   

V.5.5. Albánia 

 

 Albánia és Macedónia viszonya szintén ellentmondásosan alakult az 

utóbbi függetlenségét követően. A jószomszédi kapcsolatok kiépítését nehezítette, 

hogy Albánia csak 1993-ban ismerte el Macedóniát, és akkor is csak FYROM 

referencianéven, majd 1995-ig akadályozta a felvételét az EBESZ-be. 

Ugyanakkor az 1990-es évek első felében hatalmas gazdasági jelentőséggel bírt 

Macedónia számára, hogy a görög gazdasági blokád és a Jugoszlávia elleni 

ENSZ-embargó idején Albánia hozzájárult útjai, illetve a Durres-i kikötő 

Macedónia általi használatához, így Albánia, Bulgária és Törökország 

segítségével sikerült elkerülni az ország gazdasági elszigetelését (SZTAVOVI-

KAVKA, I. 2002). 

 A két ország kapcsolatát nagymértékben befolyásolja a kisebbségek ügye. 

Albánia hivatalosan elhatárolta magát az Albániával és Koszovóval határos 

nyugat-macedóniai albán területek szecessziójára, illetve a „Nagy-Albánia” 

létrehozására irányuló törekvésektől, ugyanakkor – nem hivatalosan – támogatta a 

macedóniai albán radikális csoportokat, amelyek az albánok államalkotó nemzetté 

nyilvánítására, illetve az ország etnikai alapú föderalizációjára törekedtek. 

Macedónia azt is nehezményezte, hogy Albánia nem biztosítja a területén élő 

macedón kisebbség jogait, köztük az anyanyelvi alapfokú oktatást, miközben 
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1994-ben nyíltan támogatta a macedóniai albánok illegális tetovói egyetemének 

létrehozását (KISZELINOVSZKI, SZ. – SZTAVOVI-KAVKA, I. 2004). 

 Ahogy az V.2.2.1. fejezetben már említettük, 1997-ben az ún. 

piramisjátékok összeomlása nyomán zavargások törtek ki Albániában, az ország 

gyakorlatilag anarchiába süllyedt, a hadsereg fegyverraktárait pedig kirabolták. 

Az eltűnt fegyverek nagy része a koszovói, macedóniai és dél-szerbiai albánok 

kezébe került, „megalapozva” az 1998-2001 közötti fegyveres konfliktusokat. 

Egyes macedón szerzők szerint az albánok szándékosan „szervezték meg” a 

káoszt, hogy fegyverrel láthassák el a szomszédos országok albán kisebbségeit 

(ARSZOVSZKI, M. et al. 2006).  

 A kapcsolatok fejlődését akadályozta, hogy 1998-ig nem írtak alá 

bilaterális egyezményeket, mivel Albánia nem ismerte el Macedónia alkotmányos 

nevét. Ezt 1998-tól az államközi szerződések aláírásánál a „Macedón Köztársaság 

Kormánya” formula alkalmazásával hidalták át (MIRCSEV, D. 1999). 

 1998-ban az Albán Tudományos Akadémia publikálta a „Platform az 

albán nemzeti kérdés megoldására” c. értekezést (Platforme per zgjidhen e 

ceshtjes kombetare shqiptare, 1998), amely kinyilvánítja, hogy az albánoknak 

joguk van egy államban élni, és Macedónia területének körülbelül fele (Szkopje, 

Kumanovo, Tetovo, Gosztivár és Sztruga körzete) történelmileg Koszovóhoz 

tartozik. A Macedón Tudományos és Művészeti Akadémia válaszközleményében 

visszautasította az ország területi integritását veszélyeztető törekvésket, és síkra 

szállt a „nagyállami projektek” feladásáért (BACOVSKA, J. – VANGELOV, O. 2011). 

 A kétoldalú kapcsolatokat erősítette, hogy 1999-ben mindkét ország a 

NATO tagjelöltjévé vált, és a Tagsági Akcióterv (Membership Action Plan, MAP) 

keretében elkezdték a csatlakozási felkészülést. Albánia nagyra értékelte, hogy a 

NATO 1999-es Jugoszlávia elleni légi háborúja idején Macedónia a koszovói 

menekültek befogadásával fontos szerepet játszott a humanitárius válság 

kezelésében. 2001-ben, a macedóniai belső fegyveres konfliktus idején Albánia 

nem támogatta a macedón biztonsági erők ellen harcoló albán gerillákat (NATO’s 

relations with Albania). 
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 A védelmi és biztonsági kapcsolatokat erősítette, hogy a három nyugat-

balkáni NATO-tagjelölt ország (Albánia, Macedónia, Horvátország) a 

csatlakozásra való felkészülés részeként az USA kezdeményezésére 2003. 

májusában aláírt Adriai Charta keretében szorosabb biztonságpolitikai és védelmi 

együttműködést alakított ki. A Charta kifejezte a tagjelöltek csatlakozási 

szándékát a NATO-hoz és más euro-atlanti intézményekhez, aláhúzta a három 

ország elkötelezettségét a regionális biztonságot és stabilitást elősegítő reformok 

végrehajtására. Ezek közé tartozik a demokratikus intézmények, a civil 

társadalom, a jogállam és a piacgazdaság erősítése, NATO-kompatibilis haderő 

létrehozása, a szervezett bűnözés és a korrupció elleni harc, az emberi és a polgári 

szabadságjogok védelme. A Charta célul tűzte ki az aláíró országok és 

szomszédjaik közötti szoros bilaterális, regionális, multilaterális politikai, védelmi 

és gazdasági kapcsolatok kiépítését, valamint a régió európai integrációjának 

felgyorsítását (Adriatic Charter, 2003). 

 A macedón-albán határ megegyezik a korábbi jugoszláv-albán határral. A 

határt az I. balkáni háborút lezáró londoni békeszerződésben rögzítették, amelyet 

az I. világháborút követően megerősítettek, majd 1922-25 között kijelöltek. A 

kijelölést az 1953-as jugoszláv-albán határszerződés alapján felújították. A 

független Macedónia 1997-ben írt alá határszerződést Albániával (MILENKOSZKI 

2005). A macedón-albán határ – az Ohridi-tó kivételével – is hegyvidéken, főként 

hegygerinceken húzódik, tehát földrajzi szempontból erős határnak tekinthető. 

Ugyanakkor a legitimációját csökkenti, hogy a határvonal nagy részén mindkét 

oldalon albán népesség él.  

A macedóniai albánok elszakadási törekvéseinek ideológiai támogatása, 

amely többek között az Albán Tudományos Akadémia 1998-as, albán nemzeti 

kérdés megoldására vonatkozó programjában nyilvánult meg, egyértelműen a 

területi integritást veszélyeztető centrifugális erőt jelentett Macedónia számára, 

amelyet tovább fokozott, hogy az 1997-es zavargások nyomán Albániából 

Macedóniába került fegyverek hozzájárultak a 2001-es macedóniai fegyveres 

konfliktus kitöréséhez. A centrifugális hatás recens megnyilvánulása, hogy a 

2016. decemberi macedóniai rendkívüli választások után a macedóniai albán 
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pártok Edi Rama albán miniszterelnökkel való konzultációt követően hirdették 

meg az ún. Albán Platformot, amelyben többek között követelik az albán nyelv 

hivatalossá tételét az ország teljes területén. Az albán „beavatkozás” miatt a 

dokumentumra Macedóniában Tiranai Platformként hivatkoznak. Ezt a 

centrifugális erőt 2003-tól a szupranacionális keretben való együttműködés 

(NATO-csatlakozási felkészülés) centripetális erőként részben ellensúlyozza. 

 

V.6. Nemzetközi szervezetek hatása a macedón államtérre 

 

 V.6.1. ENSZ 

 

 A Görögországgal fennálló, az előző fejezetben kifejtett névvitája miatt az 

ország „Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság” (angol rövidítéssel: FYROM) 

néven vált az ENSZ tagjává 1992 májusában (KIM, J. 1998). 

 A múlt század 90-es éveiben fennállt a veszély, hogy a volt Jugoszlávia 

felbomlása nyomán kitört háborúk (Szlovénia, Horvátország, Bosznia-

Hercegovina) Macedóniára is átterjednek, ami egy nagyobb, a volt Jugoszlávia 

tagköztársaságain kívüli államokat (Albánia, Görögország, Bulgária, 

Törökország) is érintő regionális háborúba torkollhat (SHEA, J. 2002). E szcenárió 

megvalósulásának megakadályozására az ENSZ BT 1992. december 11-én 

határozatot fogadott el, amely lehetővé tette, hogy egy ún. Macedóniai 

Parancsnoksággal (Macedonian Command, MC) egészítsék ki a Horvátországban 

és Bosznia-Hercegovinában már békefentartó feladatokat ellátó UNPROFOR-t 

(UN Security Council Resolution 795). Az UNPROFOR-MC feladata az akkori 

Jugoszláviával (beleértve Koszovót) és Albániával közös határ megfigyelése, 

Macedónia biztonságának és stabilitásának erősítése és az országot fenyegető 

fejlemények jelentése volt. A misszió kezdetben 700 fős katonai erőből, 35 

katonai megfigyelőből, 26 rendőri megfigyelőből és 10 fő polgári tisztviselőből 

állt. A katonai erőt az ún. Északi Zászlóalj (Nordic Battalion, NORDBAT) 

jelentette, amelyhez Finnország, Norvégia és Svédország biztosított egy-egy 

lövész századot, Dánia pedig a parancsnokság személyi állományát. A zászlóalj az 
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albán határ mentén Debartól északra, illetve a jugoszláv határ mentén, míg a 

katonai megfigyelő kontingens Debartól délre az albán határ mentén települt. 

1993-ban az USA kezdeményezésére a missziót 300 amerikai katonával 

egészítették ki, majd 1994-ben a Bosznia-Hercegovinába vezényelt svéd század 

felváltására újabb 200 amerikai katona érkezett (STAMNES, E. 2004). 

 1993 végére az ENSZ felismerte, hogy az etnikai eredetű belső 

feszültségek legalább olyan fenyegetést jelentenek az ország biztonságára, mint a 

külső tényezők, ezért az ENSZ főtitkárának a volt Jugoszlávia ügyeivel megbízott 

különleges képviselőjét az ENSZ BT felhatalmazta, hogy tevékenységével 

járuljon hozzá a macedóniai béke és stabilitás fenntartásához (UN Security 

Council Resolution 908). Ezzel tulajdonképpen a misszió mandátumát a belső 

feszültségek politikai kezelésére is kiterjesztették. Ez a tevékenység magában 

foglalta a politikusokkal és a civil társadalom képviselőivel szervezett 

találkozókat, a demokráciát és az etnikumok közötti együttműködést elősegítő 

nyilatkozatokat és az 1994-es választások megfigyelését. Emellett az ENSZ-erők 

egészségügyi és szállítási szolgáltatásokat nyújtottak a helyi lakosságnak, és részt 

vettek az infrastruktúra fejlesztésében (STAMNES, E. 2004). 

 1995-ben, a bosznia-hercegovinai háború végét követően az ENSZ volt 

jugoszláviai misszióit átszervezték, ennek következtében a macedóniai misszió 

ENSZ Megelőző Telepítésű Erő (UN Preventive Deployment Force, 

UNPREDEP) néven, változatlan mandátummal önállóvá vált (KIM, J. 1998). 

 1998 nyarán a szomszédos Koszovóban az albán gerillák és a szerb 

biztonsági erők közötti összecsapások drámai mértékben fokozódtak, ezért az 

ENSZ BT megtiltotta a fegyverszállítást Jugoszláviába, beleértve Koszovót (UN 

Security Council Resolution 1160). Ez újabb feladatot rótt az UNPREDEP-re, 

nevezetesen a macedón-jugoszláv (koszovói) határszakaszon folyó illegális 

fegyverszállítás felderítését és jelentését az ENSZ főtitkárának, amelynek 

teljesítése érdekében 1050 főre emelték a misszió katonai erejének létszámát (UN 

Security Council Resolution 1186). 

 Ezeket a feladatokat az UNPREDEP csak részben tudta teljesíteni, mivel 

1999 februárjában Kína az ENSZ BT-ben megvétózta a misszió mandátumának 
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meghosszabbítását. A kínai delegáció azzal indokolta a döntést, hogy a misszió 

elérte célját, Macedónia külső és belső viszonyai javultak, ezért az ENSZ 

erőfeszítéseire már nincs szükség (GRILLOT, S. R. 2003). A valóság ezzel szemben 

mást mutatott: Koszovóban a tetőfokára hágott az albánok és a szerbek közötti, 

Macedóniára való átterjedéssel is fenyegető fegyveres harc, és küszöbön állt a 

NATO beavatkozása. A kínai döntés okát is másutt kell keresnünk: az 

UNPREDEP mandátumának hosszabbításáról szóló ENSZ BT-beli szavazás előtt 

Macedónia – feltehetően gazdasági előnyöket várva – elismerte Tajvan 

függetlenségét, és ez váltotta ki a fenti kínai reakciót. 

Az UNPROFOR-MC, illetve utódja, az UNPREDEP – igazolva a 

Hartshorne-modell Pap Norbert által javasolt, a szupranacionális szervezetek 

szerepére vonatkozó kiegészítését – 1999-es kényszerű megszűnéséig 

egyértelműen centripetális hatást gyakorolt Macedóniára. Az ENSZ történetében 

először fordult elő, hogy nemzetközi szervezet megelőző jelleggel, az ENSZ BT 

tagjai és a fogadó ország egyetértésével katonai erőt telepített egy tagállamába 

annak biztonsága és stabilitása erősítése céljából. A misszió sikeresnek tekinthető, 

ugyanis annak megszűnéséig sikerült megakadályozni a koszovói albán-szerb 

konfliktus átterjedését Macedóniára, illetve egy regionális háború kitörését. 

Mindemellett a misszió politikai és humanitárius tevékenysége hozzájárult a 

belső, alapvetően etnikai eredetű feszültségek kezeléséhez. Ugyanakkor a misszó 

kényszerű megszüntetése destabilizáló (centrifugális) hatásúnak tekinthető, mivel 

a macedón-albán, illetve a macedón-koszovói határ nemzetközi ellenőrzésének 

hiánya lehetővé tette a fegyverek és (koszovói) fegyveres csoportok Macedóniába 

áramlását, így közvetve hozzájárult a 2001-es macedón-albán belső fegyveres 

konfliktus kitöréséhez. 

 

V.6.2. NATO 

 

Macedónia integrációs célú együttműködése a NATO-val 1995-ben 

kezdődött, amikor az ország csatlakozott a NATO Partnerség a Békéért 

(Partnership for Peace, PfP) programjához (Makedonija Vo Programata…). 1997-
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ben belépett az Euro-atlanti Partnerségi Tanácsba (Euro-Atlantic Partnership 

Council, EAPC; Makedonija Chlenka Na…).  

1999-ben a NATO tagjelöltjévé vált, és elkezdte a Tagsági Akcióterv 

(Membership Action Plan, MAP) végrehajtását (Makedonija Na 

Vashingtonskiot…). A MAP keretében a reformterveket és azok végrehajtásának 

határidejét Éves Nemzeti Programokban (Annual National Programme, ANP) 

rögzítik, amelynek a kulcsterületei a politikai, katonai és biztonsági reformok. Az 

ANP-ben hangsúlyt fektetnek a demokratikus normák elérésére, a korrupció és a 

szervezett bűnözés elleni harcra, az igazságügyi reformra, a közigazgatás 

javítására és a jószomszédi kapcsolatok ápolására. A NATO rendszeresen 

ellenőrzi és értékeli a reformtervek végrehajtását (Akcionen Plan). A védelmi 

képességekre vonatkozó specifikusabb, technikai jellegű reformokat a PfP ún. 

Tervezési és Ellenőrzési Folyamata (Planning and Review Process, PARP) 

keretében a Partnerségi Célokban (Partnership Goals, PG) rögzítik (Makedonija 

Vo Programata…). 

A biztonsági együttműködés területén a NATO 1999-es Jugoszlávia elleni 

légi háborúja idején Macedónia a koszovói menekültek befogadásával fontos 

szerepet játszott a humanitárius válság kezelésében. A háború után lehetővé tette a 

Koszovóban települt KFOR erőinek és eszközeinek tranzitálását az országon 

keresztül. A NATO a 2001-es belső fegyveres konfliktust követően kulcsszerepet 

játszott a biztonsági helyzet stabilizálásában: 2001 szeptemberében az „Essential 

Harvest” művelet keretében szerepet vállalt az albán felkelők fegyvereinek 

begyűjtésében, majd 2003 márciusáig az „Amber Fox” művelet keretében a 

konfliktust lezáró Ohridi Keretegyezmény végrehajtásának támogatásában. 2002-

ben létrehozták a szkopjei NATO-parancsnokságot (NATO HQ Skopje), amely 

egyrészt a KFOR-t támogató logisztikai feladatokat (ezeket 2007-ig fokozatosan 

átvette a Macedón Hadsereg), másrészt tanácsadó szerepet játszott. A 

parancsnokságot 2012-ben átszervezték, létszámát csökkentették, azóta NATO 

Összekötő Iroda (Liaison Office) néven tanácsadással segíti a haderőreformot 

(NATO’s relations with FYROM).  
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A Macedón Hadsereg NATO/PfP-műveletekbe felajánlható legjelentősebb 

alakulata egy lövész zászlóalj-harccsoport. További felajánlott alakulatok: 

mélységi felderítő század, katonai rendész század, szállító helikopter raj, két 

különleges műveleti csoport, műszaki szakasz, aknamentesítő csoport (Bela kniga 

na odbranata 2012).  

Macedónia részt vesz a Terrorizmus Elleni Partnerségi Akcióterv 

(Partnership Action Plan on Terrorism) végrehajtásában, amely magában foglalja 

hírszerzési adatok és elemzések cseréjét, a nemzeti terrorelhárító kapacitások 

növelését és a határbiztonság javítását. 

Macedónia PARP-ban való részvétele segítette a fegyveres erők NATO-

val való együttműködésének fejlesztését, amely jelenleg is folyik a katonai és civil 

kommunikációs rendszerek, felderítő rendszerek és a logisztika modernizálásának 

területén. Macedónia 2005-ben csatlakozott a Hadműveleti Képességek 

Koncepcióhoz (Operational Capabilities Concept, OCC). Az OCC egy olyan 

mechanizmus, amelynek segítségével a PfP-műveletekbe felajánlott erők 

könnyebben integrálhatók a NATO struktúráiba a hadműveleti hatékonyság 

növelése érdekében. Macedónia a NATO-val való együttműködésben, a Euro-

atlanti Katasztrófavédelmi Koordinációs Központ (Euro-Atlantic Disaster 

Response Coordination Centre, EADRCC) programjain való részvétellel 

igyekszik növelni civil vészhelyzet-kezelési és katasztrófavédelmi képességeit. 

2005-ben a NATO tanácsadással segítette a Válságkezelő Központ felállítását 

(NATO’s relations with FYROM). 

Macedónia a nemzetközi műveletekben való részvételével is kifejezi 

elkötelezettségét a NATO iránt: 2002-től a misszió 2014 végi befejezéséig részt 

vett az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Segítségnyújtó Erőben (International 

Security Assistance Force, ISAF), amelynek keretében 2014 végén 150 katonát 

állomásoztatott a közép-keleti országban, az ISAF-ot követő, az afgán haderő 

kiképzését és tanácsadását célzó Eltökélt Támogatás (Resolute Support) 

műveletben pedig 50 katonával vesz részt (www.morm.gov.mk).  

 A Macedón Hadsereg a KFOR-ban közvetlenül nem vesz részt, 2006 

áprilisában azonban megalakították az ún. Befogadó Állam Támogató 
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Koordinációs Központot (Host Nation Support Coordination Center, HNSCC), 

amely 2007. június 1-ig fokozatosan átvette a szkopjei NATO-parancsnokságnak 

a KFOR-t támogató logisztikai, utánpótlási és evakuációs útvonalakat biztosító 

feladatait (www.morm.gov.mk). 

Macedónia a korábbi várakozásokkal ellentétben a 2008. áprilisi bukaresti 

NATO-csúcson nem kapott meghívást a szövetségbe. A meghívást Görögország 

akadályozta meg, mivel nem sikerült rendezni a Macedóniával fennálló, a korábbi 

fejezetekben már kifejtett névvitát. A NATO-csúcson a tagországok elismerték 

Macedónia teljesítményét a csatlakozási felkészülésben, illetve a szövetség 

műveleteihez nyújtott hozzájárulásban, és kinyilvánították, hogy a 

Görögországgal fennálló névvita mindkét fél számára elfogadható módon történő 

rendezését követően kerül sor az ország meghívására (Bucharest Summit 

Declaration). 

A NATO macedóniai szerepe is igazolja azt a tételt, miszerint egy 

szupranacionális szervezet centripetális hatást gyakorolhat egy belső és külső 

feszültségekkel (centrifugális hatásokkal) küzdő országra. Ezt a hatást a NATO és 

Macedónia viszonyában két részre oszthatjuk. Egyrészt a NATO a katonai 

műveleteivel részt vett az ország stabilizálásában a 2001-es belső fegyveres 

konfliktust követően, másrészt hozzájárult az ország védelmi képességeinek 

fejlesztéséhez, és fokozatosan integrálta az országot a közös biztonsági 

struktúrákba, és ezzel elősegítette a regionális és belső biztonság növelését. A 

NATO-hoz való csatlakozás célja az etnikumközi viszonyok szempontjából is 

centripetális erőként hat, mivel az népszerű mind a macedónok, mind az albánok 

körében: a macedónok az ország területi integritásának garanciájaként, azaz az 

albán szecessziós törekvések akadályaként tekintenek a NATO-ra, míg az albánok 

a 2001-es konfliktust követően kivívott jogaik védelmét várják a NATO-tagságtól. 

Ugyanakkor, e centripetális hatás kiteljesedését, azaz a NATO-hoz való 

csatlakozást egyelőre Görögország akadályozza azzal, hogy a hozzájárulását a két 

ország közötti névvita megoldásához köti. 
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V.6.3. Európai Unió 

 

Macedónia és az EU kapcsolata 1992 októberében kezdődött, amikor az 

ország kinevezte brüsszeli diplomáciai képviselőjét. Az EU-tag, és így a 

szervezetben vétójoggal rendelkező Görögország az 1990-es évek elején sikerrel 

akadályozta az ország EU általi elismerését, így arra csak 1995 decemberében 

került sor, miután Macedónia és Görögország aláírták az ún. Ideiglenes 

Megállapodást. 

 Ezt követően, 1996-ban Macedónia csatlakozhatott a PHARE-programhoz, 

majd 1997-ben Együttműködési Megállapodást írt alá az integrációs szervezettel. 

 Az integrációs folyamatban mérföldkövet jelentett a Stabilizációs és 

Társulási Megállapodás (Stabilization and Association Agreement, SAA) aláírása, 

illetve hatályba lépése. Az SAA-t 2000-ben, a zágrábi Nyugat-Balkán-EU 

csúcstalálkozón parafálták, 2001. április 9-én Luxemburgban írták alá, majd 2004. 

április 1-én lépett hatályba. Az SAA a jövőbeni EU-csatlakozásig biztosítja a jogi 

kereteket az EU és Macedónia kapcsolatához, elősegíti a politikai párbeszéd 

folytatását, a regionális együttműködést és a közösségi joganyag átvételét. 

Emellett az SAA néhány mezőgazdasági terméket kivéve az áruk és 

szolgáltatások teljes körére érvényes, Macedónia számára kedvező aszimmetrikus 

vámtarifarendszert és az EU belső piacára gyakorlatilag korlátlan vámmentes 

bejutást biztosított. Az SAA keretében az EU segítséget nyújtott a gazdasági 

verseny és a közbeszerzés szabályainak megalkotásához, a szellemi tulajdon 

védelméhez, valamint az igazságszolgáltatás és a rendőrség reformjához (EU - the 

Former Yugoslav Republic of Macedonia Relations).  

 Macedónia 2004. március 22-én csatlakozási kérelmet nyújtott be az EU-

hoz. Az Európai Bizottság 2005 novemberében értékelte az ország felkészültségét. 

Eszerint Macedónia működő demokrácia, stabil intézményekkel, amelyek 

általában biztosítják a jogállamiságot és az alapvető jogok tiszteletét. A 2001-es 

fegyveres konfliktust követően fokozatosan bevezette az azt lezáró Ohridi 

Keretegyezményben rögzített alkotmány- és törvénymódosításokat, amelyekkel 

javította a politikai és a biztonsági helyzetet. Az ország jó úton halad a politikai 
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kritériumok teljesítése útján, de további erőfeszítések szükségesek a választási 

rendszer javítása, az igazságügy és a rendőrség reformja, valamint a korrupció 

elleni harc területén. A gazdasági kritériumokat tekintve Macedónia sokat tett a 

működő piacgazdaság kiépítése érdekében, azonban középtávon még nem képes 

elviselni az EU belső piaci versenyét. A tőkevonzó képesség növelése érdekében 

folytatni kell a gazdaság reformját, különösen a földhivatali és cégbírósági 

nyilvántartások, az üzleti klíma javítása, a szürkegazdaság visszaszorítása, a 

munkapiac és a pénzpiacok működőképessége területén. Macedónia a közösségi 

joganyag nagy részét középtávon képes átvenni, azonban problémák lehetnek a 

technikai szabványok, a szellemi tulajdonjogok védelmét szolgáló, a 

versenypolitikára és pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó szabályozók átvételével, 

amennyiben nem gyorsítják fel a reformokat a felsorolt területeken. Az EU 

környezetvédelmi követelményeinek teljesítése csak hosszútávon és komoly 

befektetések árán lehetséges. A fenti értékelés alapján, a Bizottság javaslatára 

2005. december 16-án az Európai Tanács (Állam- és Kormányfői Tanács) 

tagjelölt státuszt adományozott Macedóniának, hangsúlyozva, hogy további 

előrehaladást kell elérnie a politikai kritériumok és az SAA teljesítése érdekében 

(EU - the former Yugoslav Republic of Macedonia Relations). 

 A tagjelölt státusz elnyerése óta a macedón külpolitika egyik prioritása, 

hogy elérje a csatlakozási tárgyalások megkezdését, de erre a jelen értekezés 

megírásáig még nem került sor, sőt, az EU annak lehetséges időpontját sem jelölte 

meg. Az Európai Bizottság a politikai kritériumok teljesítése alapján először 

2009-ben javasolta az Európai Tanácsnak, hogy kezdjék el Macedóniával a 

csatlakozási tárgyalásokat. A Tanács – egyértelműen Görögország ellenállása 

miatt – azóta sem hozott döntést az ügyben, hangsúlyozva, hogy a névvitára minél 

előbb megoldást kell találni. A tárgyalások hiányában a csatlakozási folyamat fő 

fóruma a 2012-ben indított Magas Szintű Csatlakozási Párbeszéd (High Level 

Accession Dialogue, HLAD), amely öt fő területre, nevezetesen a szólásszabadság 

védelmére, a jogállamiság és az alapjogok erősítésére, a közigazgatás reformjára, 

a választási reformra és a piacgazdaság fejlesztésére koncentrál (The former 

Yugoslav Republic of Macedonia Report, European Comission, 2015). 
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 Az EU különböző programokon (PHARE, CARDS, IPA) keresztül 

támogatást nyújtott és nyújt Macedónia számára. A 2001-ben indított CARDS-

program a politikai, intézményi és gazdasági átalakulás elősegítésére helyezte a 

hangsúlyt. A CARDS és egyéb EU-programok keretében megvalósított 

projekteket 2002-től az Európai Újjáépítési Ügynökség (European Agency for 

Reconstruction, EAR) irányította. A 2001-es belső fegyveres konfliktust követően 

az EU az infrastruktúra újjáépítésére és a rendőrség reformjára fókuszált, majd 

fokozatosan a demokratikus intézmények kiépítésére helyezte a hangsúlyt. 2002-

től 2006-ig a segítségnyújtás négy fő területet érintett: demokrácia és 

jogállamiság, gazdasági és társadalmi fejlődés, bel- és igazságügy, 

környezetvédelem és természeti erőforrások. 2007-ben az összes EU 

segítségnyújtási programot egységes keretbe foglalták, illetve felváltották az ún. 

Előcsatlakozási Segítségnyújtási Eszköz (Instrument for Pre-accession Assistance, 

IPA) létrehozásával. Az IPA az intézményépítés támogatását, a regionális 

együttműködés fejlesztését, az EU kohéziós és vidékfejlesztési politikájának 

alkalmazását, valamint az EU-források decentralizált kezelésére való felkészülést 

célozza (The Former Yugoslav Republic of Macedonia - Financial Assistance). 

Az IPA keretében a 2007-2013 közötti időszakban 610 millió EUR forrás érkezett 

az országba. Az IPA II. Nemzeti Programot az Európai Bizottság 2014. 

decemberben fogadta el, a macedón kormány és a Bizottság közötti vonatkozó 

keretegyezményt az előbbi 2015. júniusban ratifikálta. Az IPA II. célterületei 

demokrácia és kormányzás, jogállamiság és alapjogok, versenyképesség és 

innováció, mezőgazdaság, közlekedés és környezetvédelem. Az utóbbi két 

szektorra a kormány kidolgozta a 2014-20 közötti programot.  

2015. októberben az Európai Bizottság különleges intézkedésként 10 

millió EUR segélyt hagyott jóvá a migrációs hullám által érintett nyugat-balkáni 

országok, elsősorban Szerbia és Macedónia számára (The former Yugoslav 

Republic of Macedonia Report, European Comission, 2015). 

Az Európai Bizottság hivatkozott jelentése szerint 2015-ben súlyos 

politikai válság sújtotta az országot, és Macedónia több területen (politikai 

kritériumok, igazságszolgáltatás) visszaesett a csatlakozási felkészülési 
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kritériumok teljesítésében. Kormánypolitikusok lehallgatott, majd az ellenzék 

által nyilvánoságra hozott beszélgetései az alapvető jogok és az 

igazságszolgáltatás függetlenségének, a szólásszabadság és a választások 

szabadságának megsértésére, valamint súlyos korrupcióra utaltak. A kialakult 

belpolitikai válságot a pártok közötti, az Európai Bizottság és az Európai 

Parlament egyes tagjai közvetítésével létrejött egyezménnyel sikerült enyhíteni, 

amelynek nyomán egyéves bojkottot követően a legnagyobb ellenzéki párt, az 

SzDSzM 2015. júliustól újra részt vesz a parlament munkájában. Emellett az 

Európai Bizottság szakértői feltárták a válsághoz vezető jogi és intézményi 

hiányosságokat, amelyek kiküszöbölésére az Sürgős Reform Prioritások (Urgent 

Reform Priorities) c. dokumentumban tettek javaslatot. A szakértők 

kezdeményezték többek között az igazságszolgáltatás és a közigazgatás 

depolitizálását (bírók, ügyészek és köztisztviselők kinevezése politikai 

elkötelezettség helyett érdemek alapján), a lehallgatások bírói és parlamenti 

felügyeletét, független ellenőrző és felügyeleti testületek működési és jogi 

feltételeinek javítását, a korrupció elleni fellépést, valamint a választói névjegyzék 

felülvizsgálatát (Urgent Reform Priorities 2015). 

Az ország a gazdasági kritériumokat teljesíti, a pénzügyi stabilitást sikerült 

megőrizni, a működő tőke beáramlása növekedett, ugyanakkor a munkanélküliség 

továbbra is magas, különösen a fiatalok körében. Macedónia széleskörű 

együttműködést folytat az EU-val a közösségi joganyag (acquis communautaire) 

átvétele érdekében. A belügyi és igazságügyi területen jól halad a vízumrendészeti 

szabályok kialakítása,
8
 a határőrizeti és rendőrségi együttműködés. A 

közigazgatási reform során erősíteni kell az átláthatóságot, folytatni kell az 

etnikumok arányos képviselete biztosítását, és a közalkalmazottak képességek 

szerint történő kiválasztását. Macedónia a közösségi joganyag átvétele területén 

teljesítette a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez szükséges feltételeket. 

 Az EU és Macedónia közötti biztonság- és védelempolitikai 

együttműködés szempontjából fontos tényező, hogy Macedónia volt a terepe az 

                                                 
8
 A macedón állampolgárok 2009 óta vízum nélkül utazhatnak az EU tagállamaiba. 
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EU első, „Concordia” elnevezésű katonai missziójának, amely a korábbi NATO-

misszókat felváltva 2003. március 31-én kezdődött, és a 2001-es fegyveres 

konfliktus utáni stabilizációt felügyelte. A „Concordia” mandátuma 2003 

decemberében lejárt, ezt követően 2005 decemberéig az EU „Proxima” rendőri 

missziója állomásozott az országban, amely elsősorban tanácsadással segítette a 

rendőrség tevékenységét, illetve reformját (ESDP Missions Around the World). 

 Macedónia azzal is kifejezte elkötelezettségét az EU biztonság- és 

védelempolitikája iránt, hogy 2006 júliusában a Macedón Hadsereg állományából 

két MI-17 tip. szállító helikoptert vezényeltek az EU bosznia-hercegovinai 

„Althea” műveletébe. A repülő alegység 2008 júliusáig látta el a feladatát. 2006. 

decemberében 9 fős egészségügyi rajt vezényeltek az EUFOR szarajevói bázisára, 

amely az EUFOR butmiri bázisán állomásozó katonák, valamint a szarajevói 

NATO-parancsnokság állománya számára biztosít egészségügyi ellátást 

(Pridonesot Na Republika Makedonija Kon Voenata Operacija Na EU Na Krizen 

Menadzment Vo BiH ALTHEA). 

 A NATO-hoz hasonlóan az EU is centripetális szerepet játszik egyrészt az 

ország 2001-es fegyveres konfliktust követő stabilizációban való részvételével, 

másrészt az európai politikai és gazdasági struktúrákba való integrációjával. A 

centripetális hatás recens kifejeződése az EU közvetítő szerepe 2015 nyarán, majd 

a 2016. decemberi rendkívüli választásokat követően a demokratikus 

intézményrendszer összeomlásával fenyegető belpolitikai válság enyhítésében. A 

NATO-hoz hasonlóan az EU-csatlakozási perspektíva is hozzájárulhat az 

etnikumközi viszonyok javításához, mivel az az országban élő macedónok és 

albánok többségének támogatását is élvezi. A centripetális hatás kiteljesedését, 

azaz a csatlakozási tárgyalások megindítását, és ezen keresztül a tagság elérését az 

EU esetében is a Görögországgal folytatott névvita lezáratlansága miatti görög 

vétó akadályozza (JUBERIAS, C. F. – ATANASKOVA, M. 2011). 
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VI. AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Ebben a fejezetben összefoglaljuk a macedón államtérre ható centrifugális 

és centripetális erőket, és javaslatot teszünk az országot összetartó centripetális 

erők növelésére. 

A továbbfejlesztett Hartshorne-modellt figyelembe véve a Macedóniára 

ható centrifugális és centripetális erőket az alábbi módszertani keretben 

vizsgáltuk: 

- Az állameszme és a nemzeti identitás hatása; 

- Az eltérő identitású régiók hatása; 

- A nemzeti haderő és a nem állami fegyveres szervezetek hatása; 

- Közlekedésföldrajzi tényezők hatása; 

- Szomszédos államok hatása; 

- Nemzetközi szervezetek hatása.   

 

VI.1. Macedón etnikai-nemzeti identitás és állameszme hatása a 

macedón államtérre 

 

A Hartshorne-modellben az államterekre ható erők között kitüntetett 

szerepe van az állami és nemzeti identitásnak. Ahogy a modellról szóló fejezetben 

láthattuk, a világban számos példa azt mutatja, hogy ez a tétel a mai napig 

érvényes.  

A macedón nemzeti identitás viszonylag új jelenség, a 19. század második 

felére vezethető vissza, akkor azonban az identitás kevésbé az etnikumhoz, hanem 

inkább Macedóniához, mint földrajzi helyhez, illetve az Oszmán Birodalom elleni 

küzdelemhez kötődött. Macedón államiságról 1944-től beszélhetünk, amikortól a 

titói Jugoszlávián belül létező Macedónia keretet adott a nemzetépítéshez, az 

önálló macedón etnikai, nyelvi és kulturális identitás kifejlődéséhez. A 

függetlenséget (1991) követően az így kialakult macedón nemzeti koncepció 

állameszmévé, a macedón nemzet pedig egyetlen államalkotó nemzetté vált. 

 Az ország Albániával és Koszovóval határos É-i és Ny-i részén 
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koncentráltan élő, eltérő vallású és kultúrájú albán kisebbség természetszerűleg 

nem vallotta magáénak a macedón nemzeti koncepciót, illetve az abból következő 

állameszmét. A formális hatalomgyakorlásba bevont, de a politikai nemzetből 

kizárt albánság küzdelmének centrifugális hatása 2001-ben a macedón állam 

elleni fegyveres konfliktusban csúcsosodott ki. A konfliktust lezáró, nemzetközi 

nyomásra megkötött Ohridi Keretegyezmény által meghatározott egységes, de 

multietnikus állam eszméjét sem a többségi macedónok, sem az albánok nem 

érzik magukénak: a macedónok egységesebb államot szeretnének, az albánok 

pedig a binacionális, kétnyelvű állam irányába haladnának tovább. 

A fentiekből következően a mai macedón államtérben sem a macedón 

nemzeti koncepcióra, sem pedig a multietnikus, de egységes jellegre épülő 

állameszme nem képes betölteni a centrifugális hatásokat ellensúlyozó 

centripetális szerepét. 

 

VI.2. Eltérő identitású régiók hatása a macedón államtérre 

 

Macedónia legnagyobb, a többségtől eltérő identitású közössége az 

albánság, amely térben az ország Koszovóval határos É-ÉNy-i, illetve az 

Albániával határos Ny-i részén összpontosul. 

A macedóniai albánság európai mércével mérve is széleskörű kisebbségi, 

illetve nyelvhasználati jogokkal rendelkezik, amelyek a 2001-es fegyveres 

konfliktust lezáró Ohridi Keretegyezmény nyomán tovább bővültek. A 

macedóniai albán politikusok azonban folyamatosan újabb követelésekkel állnak 

elő, amelyek – a koszovói tapasztalatokra építve – később akár az autonómia, 

illetve az elszakadás irányába is mutathatnak. Ennek recens megnyilvánulása a 

2016. decemberi rendkívüli parlamenti választásokat követően a DUI és két 

kisebb albán párt koalíciókötése feltételeként meghirdetett Albán Platform, 

amelyben követelik az albán nyelv hivatalossá tételét az ország teljes területén. 

 Az albán nyelvhasználat további terjedését a demográfiai és migrációs 

folyamatok is elősegítik (az albán nemzetiségűek száma és aránya folyamatosan 

növekszik a társadalomban). A többségi társadalomtól eltérő nyelv, vallás, 
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életmód, az albán társadalom klánokra épülő rendszere és izoláltsága, az 

etnikumok közötti bizalom és kohézió hiánya továbbra is etnikai feszültségek 

lehetőségét hordozza magában. 

 A kisebbségi oktatás csak ráerősít erre a folyamatra. A törvényileg 

biztosított lehetősséggel mindenhol él az albán kisebbség, így az a sajátos helyzet 

áll elő, hogy a tanárok és a diákok egyaránt a kisebbséghez tartoznak. Egyre 

kevésbé érdekelt bármelyik fél is abban, hogy a jelenleg még többségi macedón 

nyelv használatát alaposan elsajátítsa, mégha ezzel a fiatalok esélyét csökkenti is a 

„macedón világban” való eligazodásra, ezért az albánok szegregációja egyre 

markánsabbá válik. 

Macedóniában a hivatalos kormányzati politika a nemzetközi tényezők 

nyomására, illetve az európai csatlakozás érdekében érvényre juttatja az európai 

normákat is meghaladó kisebbségi jogokat. Ez viszont nem feltétlenül az 

integrációt, a békés együttélést szolgálja, hanem a szeparálódást, az elkülönülést 

is erősítheti. 

Az albán népesség lélekszáma, koncentrációja az albán és a koszovói határ 

mentén, a macedón többségtől eltérő vallása, kultúrája, a macedón állammal való 

– 2001-ben fegyveres felkelésben csúcsosodó – szembenállása miatt egyértelműen 

centrifugális hatással bír a macedón államtérre. 

A nem albán kisebbségek mérete, aránya, területi koncentrációja (csak a 

törökök és a romák alkotnak lokális többséget kettő, illetve egy járásban), a 

macedón többséghez, illetve a macedón-albán konfliktushoz való viszonya 

(semlegesség, illetve a macedón oldal támogatása, különösen a szerbek esetében) 

alapján nem fejtenek ki centrifugális erőt a macedón államtérre. A macedónokhoz, 

illetve a macedón államhoz való kötődésüket tovább erősítheti, hogy az 

érdekeikkel ellentétesek a „binacionális” állam kialakítására irányuló albán 

törekvésekkel. 
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VI.3. A nemzeti haderő és a nem állami fegyveres szervezetek 

hatása a macedón államtérre 

 

A macedón államiságról szóló fejezetből láthattuk, hogy az albánok nem 

érzik magukénak a macedón nemzetet, illetve az ahhoz kötődő állameszmét. 

Emiatt egy esetleges újabb belső etnikai, vagy Albániát és Koszovót is érintő 

külső konfliktus esetén a macedón haderő nem számíthat az albán nemzetiségű 

állomány lojalitására, ami felerősítheti az államtérre ható centrifugális erőt. 

A nem állami fegyveres szervezetek által a macedón államtérre gyakorolt, 

a 2001-es fegyveres konfliktus során egyértelműen manifesztálódó centrifugális 

hatás az ONA albán gerillaszervezet feloszlatását követően is – kevésbé látható 

formában ugyan, de – fennáll. Az ONA politikai utódja, a DUI a gerillaszervezet 

vezetési struktúráira építve, az eszközökben nem válogatva elérte, hogy uralja a 

macedóniai albán politikai teret, az illegálisan tartott fegyverek nagy száma pedig 

azalapját jelentheti az ONA gyors újjászervezésének. Ez a külső és belső politikai 

feltételek megváltozása, nevezetesen Koszovó területi integritásának fenyegetése 

(a szerb többségű Észak-Koszovó esetleges elszakadása), illetve a legerősebb 

etnikai pártok (a macedón VMRO-DPMNE és az albán DUI) törékeny hatalmi 

egyensúlyán alapuló politikai rendszer felbomlása esetén következhet be. 

Mindemellett, a 2001-es konfliktus óta történt etnikai alapú erőszakos 

cselekmények azt bizonyítják, hogy az etnikumok közötti bizalmatlanság, a 

szegregáció növekedett, ami a politikai feltételek fenti változása esetén 

hozzájárulhat az etnikai alapú erőszak lakossági támogatásához, és ez tovább 

növelheti a nem állami fegyveres szervezetek által gyakorolt centrifugális hatást. 
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VI.4. Közlekedésföldrajzi tényezők hatása a macedón államtérre 

 

Macedónia közlekedésének meghatározó jellemzője, hogy az ország É-D 

és Ny-K irányú nemzetközi folyosók kereszteződésében fekszik, amelyeken 

keresztül jelentős tranzitforgalom bonyolódik.  

 A közlekedésföldrajzi tényezők macedón államtérre gyakorolt hatása 

kettős: egyrészt a természetföldrajzi, domborzati adottságokkal alátámasztott nagy 

áteresztő képességű közlekedési folyosók, mint amilyen az országot É-D irányban 

átszelő X. folyosó, elősegítik a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok fejlődését, 

áttételesen a stabilitást, ezért béke helyzetben centripetális erőként értelmezhetők. 

Másrészt konfliktus, háború esetén ugyanezt a folyosót a katonailag erősebb 

Görögország, illetve Szerbia hadászati főirányként használhatja, amely így 

centrifugális erőt jelent. Ez a centrifugális hatás nem háborús fenyegetések, mint a 

X. folyosón keresztül 2015-ben felerősödött tömeges migráció esetén is 

jelentkezik. 

 A közlekedésföldrajzi tényezők hatása Albánia, Koszovó és Bulgária 

viszonylatában fordított: A VIII. folyosó kis áteresztő képessége nem segíti elő a 

gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok fejlődését (centrifugális hatás), ugyanakkor a 

hegygerinceken, szűk hágókon húzódó határ megkönnyíti az ország fegyveres 

védelmét (centripetális hatás). 

 

VI.5. Szomszédos országok hatása a macedón államtérre 

 

VI.5.1. Görögország 

 

A függetlenség kikiáltása után Macedónia elsődleges célja az volt, hogy 

minél előbb elismerjék szuverén országként. Macedónia szomszédai közül 

Görögország volt az, amelyik leginkább ellenezte az ország függetlenségét. A 

görögök szerint a Macedónia elnevezés kizárólag Görögország északi részét illeti, 

mivel az, illetve a „macedón” népnév antik görög eredetű, tehát „Macedónia” 

néven független állam nem létezhet. A két ország viszonyát azóta is meghatározó, 
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görög részről a macedón identitást megkérdőjelező névvita egyértelműen 

centrifugális hatással bír Macedóniára. Ráadásul a névvita akadályozza 

Macedónia NATO- és EU-integrációját, és ezzel az integráció jelentette 

centripetális hatás érvényesülését. További negatív következmény (centrifugális 

erő), hogy a névvita és az euroatlanti integráció megoldatlansága tovább növelheti 

az országon belüli feszültséget a macedónok és az albánok között: egyrészt, az 

albánok úgy érezhetik, hogy fel kell adniuk NATO- és EU-integrációs 

aspirációikat a megoldatlan névvita miatt; másrészt, attól is tarthatnak, hogy az 

albán kisebbség áldozata lehet a névvita által is generált populista macedón 

nacionalizmusnak. 

 

VI.5.2. Bulgária 

 

Macedóniának Bulgáriával is ellentmondásos a viszonya, a két ország 

kapcsolatát történelmi, kulturális és etnikai okokra visszavezethető konfliktusok 

terhelik. Bulgária nem ismeri el az önálló macedón nemzet, identitás és nyelv 

létezését, a macedónokat bolgároknak, nyelvüket nyugat-bolgár nyelvjárásnak, a 

nemzeti identitásukat pedig Tito kreációjának tartja. A görög relációhoz 

hasonlóan Bulgária részéről a bolgártól eltérő macedón identitás, illetve az annak 

részét képező nyelv és kultúra létezésének megkérdőjelezése a macedón államtére 

ható centrifugális erőként értelmezhető. 

 

VI.5.3. Szerbia 

 

Szerbiához negatív és pozitív történelmi emlékek is fűzik Macedóniát. Az 

1912-13-as balkáni háborúkat lezáró bukaresti béke eredményeként Szerbia 

megszerezte a Vardari Macedóniát, amelyet a II. világháborúig Dél-Szerbia néven 

kormányzott. A II. világháború alatt Macedónia 110 000 harcossal csatlakozott 

Tito partizánhadseregéhez, ennek eredményeként Jugoszlávia tagköztársaságaként 

nemzeti és kulturális önállóságra tett szert. Az 1990-es évek elején Jugoszlávia és 

Görögország folyamatosan egyeztette a „macedón kérdés” kezelését, és 
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Görögországhoz hasonlóan 1995-ig Jugoszlávia sem ismerte el Macedóniát. A két 

ország kapcsolatait negatívan befolyásolja, hogy a szerb ortodox egyház nem 

ismeri el az autokefál (önálló) macedón ortodox egyházat, hanem az utóbbit a 

szerb egyház részének tekinti 

 2003-ig a kijelöletlen és vitatott határ centrifugális hatással bírt a macedón 

államtérre, azonban ezt a kérdést a határegyezménnyel, illetve a határ 

kijelölésével sikerült megoldani. Tekintettel arra, hogy a Macedón Ortodox 

Egyház a macedón nemzeti identitás része, el nem ismerése a Szerb Ortodox 

Egyház részéről Macedóniára ható centrifugális erőnek tekinthető. Ez a hatás 

azonban az identitásnak csak egy részét érinti, ezért közel sem olyan erős, mint a 

macedón identitást teljes mértékben megkérdőjelező görög és bolgár álláspontok. 

 

VI.5.4. Koszovó 

 

 A kétoldalú kapcsolatokat a földrajzi közelség mellett számos más tényező 

is befolyásolja. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a legutóbbi népszámlálás 

adatai szerint Macedónia lakosságának 25%-át albánok alkotják.  

 Az önmagában centrifugális hatást jelentett vitatott és kijelöletlen, mindkét 

oldalán albánok által lakott határ kérdését Koszovó függetlenségének Macedónia 

általi elismerésével párhuzamosan, 2008-ban sikerült ugyan megoldani, de ez nem 

jelenti azt, hogy Koszovó nem gyakorolhat Macedónia stabilitását negatívan 

befolyásoló (centrifugális) hatást. A két ország biztonsági helyzete a koszovói és 

macedóniai albánság közötti természetszerűen szerteágazó kapcsolatokon, illetve 

az albánság közös regionális törekvésein keresztül szorosan összefügg. 2001-ben 

a macedóniai albánság sérelmei önmagában nem vezettek volna fegyveres 

konfliktushoz, ahhoz szükséges volt a Koszovóban elért sikerek inspiráló hatása, 

az onnan érkező logisztikai és szervezési támogatás, illetve a menekültekkel 

együtt beáramló harcosok. Az ONA tevékenységének centrifugális hatásaként 

Macedónia a totális polgárháború szélére sodródott, szétszakadását, illetve „bukott 

államá” válását csak a nemzetközi nyomásra megkötött OKE, illetve azt követő 

stabilizáció (centripetális hatás) akadályozta meg. Amennyiben az etnikai 
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feszültségek akár Koszovóban, akár Macedóniában újra erőszakos formát öltenek, 

az negatívan befolyásolhatja a másik ország biztonsági helyzetét. Példaként 

Koszovó esetleges szerb és albán választóvonalak mentén történő felosztását 

említhetjük, amely azonnal felélesztheti az albán szeparatista törekvéseket 

Macedóniában. A fenti okok miatt összességében a Koszovóval való viszony is 

centrifugális hatással bír a macedón államtérre. 

   

VI.5.5. Albánia 

 

 Albánia és Macedónia viszonya szintén ellentmondásosan alakult az 

utóbbi függetlenségét követően. A jószomszédi kapcsolatok kiépítését nehezítette, 

hogy Albánia csak 1993-ban ismerte el Macedóniát, és akkor is csak FYROM 

referencianéven, majd 1995-ig akadályozta a felvételét az EBESZ-be.  

A macedóniai albánok elszakadási törekvéseinek ideológiai támogatása, 

amely többek között az Albán Tudományos Akadémia 1998-as, albán nemzeti 

kérdés megoldására vonatkozó programjában nyilvánult meg, egyértelmű, a 

területi integritást veszélyeztető centrifugális erőt jelentett Macedónia számára, 

amelyet tovább fokozott, hogy az 1997-es zavargások nyomán Albániából 

Macedóniába került fegyverek hozzájárultak a 2001-es macedóniai fegyveres 

konfliktus kitöréséhez. A centrifugális hatás recens megnyilvánulása, hogy a 

2016. decemberi macedóniai rendkívüli választások után a macedóniai albán 

pártok Edi Rama albán miniszterelnökkel való konzultációt követően hiredették 

meg az ún. Albán Platformot, amelyben többek között követelik az albán nyelv 

hivatalossá tételét az ország teljes területén. Az albán „beavatkozás” miatt a 

dokumentumra Macedóniában Tiranai Platformként hivatkoznak. Ezt a 

centrifugális erőt 2003-tól a szupranacionális keretben való együttműködés 

(NATO-csatlakozási felkészülés) centripetális erőként részben ellensúlyozza. 
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VI.6. Nemzetközi szervezetek hatása a macedón államtérre 

 

 VI.6.1. ENSZ 

 

 A múlt század 90-es éveiben fennállt a veszély, hogy a volt Jugoszlávia 

felbomlása nyomán kitört háborúk Macedóniára is átterjednek, ami egy nagyobb, 

a volt Jugoszlávia tagköztársaságain kívüli államokat is érintő regionális háborúba 

torkollhat. E szcenárió megvalósulásának megakadályozására az ENSZ 1992-ben 

megfigyelő és konfliktusmegelőző katonai missziót (1995-ig UNPROFOR-MC, 

majd UNPREDEP néven) küldött Macedóniába. Ezeket a feladatokat csak részben 

tudta teljesíteni, mivel 1999 februárjában Kína az ENSZ BT-ben megvétózta a 

misszió mandátumának meghosszabbítását.  

Az ENSZ-misszió 1999-es kényszerű megszűnéséig egyértelműen 

centripetális hatást gyakorolt Macedóniára. Az ENSZ történetében először fordult 

elő, hogy nemzetközi szervezet megelőző jelleggel, az ENSZ BT tagjai és a 

fogadó ország egyetértésével katonai erőt telepített egy tagállamába annak 

biztonsága és stabilitása erősítése céljából. A misszió sikeresnek tekinthető, 

ugyanis annak megszűnéséig sikerült megakadályozni a koszovói albán-szerb 

konfliktus átterjedését Macedóniára, illetve egy regionális háború kitörését. 

Mindemellett a misszió politikai és humanitárius tevékenysége hozzájárult a 

belső, alapvetően etnikai eredetű feszültségek kezeléséhez. Ugyanakkor a misszó 

kényszerű megszüntetése destabilizáló (centrifugális) hatásúnak tekinthető, mivel 

a macedón-albán, illetve a macedón-koszovói határ nemzetközi ellenőrzésének 

hiánya lehetővé tette a fegyverek és (koszovói) fegyveres csoportok Macedóniába 

áramlását, így közvetve hozzájárult a 2001-es macedón-albán belső fegyveres 

konfliktus kitöréséhez. 

 

VI.6.2. NATO 

 

A NATO macedóniai szerepe is igazolja azt a tételt, miszerint egy 

szupranacionális szervezet centripetális hatást gyakorolhat egy belső és külső 
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feszültségekkel (centrifugális hatásokkal) küzdő országra. Ezt a hatást a NATO és 

Macedónia viszonyában két részre oszthatjuk. Egyrészt a NATO a katonai 

műveleteivel részt vett az ország stabilizálásában a 2001-es belső fegyveres 

konfliktust követően, másrészt hozzájárult az ország védelmi képességeinek 

fejlesztéséhez, és fokozatosan integrálta az országot a közös biztonsági 

struktúrákba, és ezzel elősegítette a regionális és belső biztonság növelését. A 

NATO-hoz való csatlakozás célja az etnikumközi viszonyok szempontjából is 

centripetális erőként hat, mivel az népszerű mind a macedónok, mind az albánok 

körében: a macedónok az ország területi integritásának garanciájaként, azaz az 

albán szecessziós törekvések akadályaként tekintenek a NATO-ra, míg az albánok 

a 2001-es konfliktust követően kivívott jogaik védelmét várják a NATO-tagságtól. 

Ugyanakkor, e centripetális hatás kiteljesedését, azaz a NATO-hoz való 

csatlakozást egyelőre Görögország akadályozza azzal, hogy a hozzájárulását a két 

ország közötti névvita megoldásához köti. 

 

VI.6.3. Európai Unió 

 

 A NATO-hoz hasonlóan az EU is centripetális szerepet játszik egyrészt az 

ország 2001-es fegyveres konfliktust követő stabilizációban való részvételével, 

másrészt az európai politikai és gazdasági struktúrákba való integrációjával. A 

centripetális hatás recens kifejeződése az EU közvetítő szerepe 2015 nyarán, majd 

a 2016. decemberi rendkívüli választásokat követően a demokratikus 

intézményrendszer összeomlásával fenyegető belpolitikai válság enyhítésében. A 

NATO-hoz hasonlóan az EU-csatlakozási perspektíva is hozzájárulhat az 

etnikumközi viszonyok javításához, mivel az az országban élő macedónok és 

albánok többségének támogatását is élvezi. A centripetális hatás kiteljesedését, 

azaz a csatlakozási tárgyalások megindítását, és ezen keresztül a tagság elérését az 

EU esetében is a Görögországgal folytatott névvita lezáratlansága miatti görög 

vétó akadályozza. 
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VI.7. A Hatshorne-modell és kiegészítései érvényessége, javaslat a 

modell fejlesztésére 

 

Macedónia példája is igazolja Hartshorne tételét, miszerint az identitás 

elsődleges fontosságú centripetális erő, amely meghatározó jelentőséggel bír az 

államok stabilitására. Ugyanakkor a macedón nemzeti identitásra épülő 

állameszmét az eltérő kultúrájú, vallású, az etnikai szállásterület többi részével 

összefüggő területen, egy tömbben élő albánság nem fogadta el, és ennek a 

centrifugális ereje a 2001-es etnikai alapú fegyveres konfliktusban csúcsosodott 

ki. Ez a Hartshorne-modell Balkán-félszigetre alkotott regionális változata (PAP 

N. 2016) azon tételét is alátámasztja, miszerint az államok nyelvi, kulturális, 

vallási heterogenitása kiemelt centrifugális erőként hat. 

A 2001-es konfliktust lezáró, nemzetközi nyomásra megkötött Ohridi 

Keretegyezmény által meghatározott egységes, de multietnikus állam eszméjét 

sem a többségi macedónok, sem az albánok nem érzik magukénak: a macedónok 

egységesebb államot szeretnének, az albánok pedig a binacionális, kétnyelvű 

állam irányába haladnának tovább, ezért a macedón államtérben a multietnikus, de 

egységes jellegre épülő állameszme sem képes betölteni a centrifugális hatásokat 

ellensúlyozó centripetális szerepét. 

A modell Balkán-félszigeti regionális változata szerint a nemzetközi 

szervezetek hangsúlyos centripetális hatással bírnak az államterekben. Igazoltuk, 

hogy ez a tétel Macedónia esetében is érvényes: az ENSZ az 1990-es években 

nagy szerepet játszott a koszovói konfliktus átterjedésének megakadályozásában, 

a NATO és az EU a 2001-es etnikai fegyveres konfliktust követő rendezésben, és 

az utóbbi két szervezet esetében az integrációs perspektíva továbbra is népszerű 

mind a többségi lakosság, mind pedig a kisebbségek körében. 

A Balkán-specifikus modell azon tételét is igazolva látjuk, hogy az egy 

állami keretben való hosszú idejű (több évszázados) együttélés centripetális hatása 

nem érvényesül, mivel ez az időkeret nincs meg a térségben. Macedónia független 

államként 1991-től, a jugoszláv föderáción belüli, köztársasági státuszú 

entitásként pedig 1945-től létezik, tehát több évszázados együttélésről itt sem 
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beszélhetünk. Ebből következően az államnak centripetális erőként ható, hosszú 

ideje fennálló határai sincsenek. Láthattuk, hogy a 2001-ig vitatott macedón-

jugoszláv (szerb), illetve különösen a 2008-ig vitatott macedón-koszovói határ 

erőteljes centrifugális erőként hatott. A többi határ eredete az 1912-13-as balkáni 

háborúkra vezethető vissza, természetföldrajzi szempontból erősnek tekinthető 

(hegygerinceken húzódik), ugyanakkor a legitimációjukat csökkenti, hogy nem 

etnikai határok (albán és részben a bolgár határ), történelmi-földrajzi régiót 

vágnak ketté, illetve a határ túloldalán megkérdőjelezik a macedón identitást 

(görög és bolgár határ). A Balkán-specifikus modell azon tételére is látunk példát, 

hogy a nemzetközi szervezetek cenripetális hatással bírnak a határok stabilitására: 

Koszovót Ahtisaari ENSZ-megbízott státuszrendezési terve „kényszerítette” 

Macedóniával közös határa 2001-es macedón-jugoszláv határszerződés szerinti 

elfogadására. 

Hartshorne szerint az erős magterület nem feltétlenül szükséges az állam 

vagy a nemzet kialakulásához. Macedóniában az agglomerációs övezettel együtt a 

lakosság negyedének otthont adó Szkopje és körzete az ország politikai, gazdasági 

és kulturális központja, tehát kétségkívül centrális magterületnek tekinthető. 

Ugyanakkor, ez nem jelent feltétlenül kohéziós (centripetális) erőt az állam összes 

régiójára, amelyre példa, hogy az országban élő albánság politikai, oktatási és 

kulturális központja (magterülete) Tetovó, itt található a macedóniai albán pártok 

központja és két albán tanítási nyelvű egyetem. 

A Balkánra érvényes modell szerint a gazdasági fejlettségi különbségek 

centrifugális hatása az államterek szélsőséges fragmentációja, illetve területük 

csökkenése miatt nem, vagy csak kisebb mértékben érvényesül, és ezt Macedónia 

kis területi kiterjedése miatt az értekezésben nem vizsgáltuk. 

Az értekezésben külön vizsgált közlekedésföldrajzi tényezőket nem 

javasoljuk figyelembe venni a Hartshorne-modellben, mivel a hatásuk kettős: a 

nagy áteresztő képességű közlekedési folyosók egyrészt elősegítik a regionális 

gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok fejlődését, és ezzel áttételesen a stabilitást 

(centripetális hatás), másrészt konfliktus, háború esetén hadászati főirányként 

szolgálhatnak (centrifugális erő). 
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A Hartshorne-modellt az értekezés Macedóniára vonatkozó eredményei, 

illetve a „Módszer” fejezetben felsorolt példák alapján javasoljuk kiegészíteni a 

nem állami fegyveres szervezetek államtérre gyakorolt hatásának vizsgálatával 

olyan államok esetében, amelyeket fenyeget az eltérő identitású régiók 

elszakadásának veszélye. Az empirikus tapasztalatok azt mutatják, hogy az 

elszakadási törekvések manifesztálódásához rendszerint nem elegendő az 

állammal szembeforduló régió, illetve ott élő embercsoport eltérő – etnikai, vallási 

vagy ideológiai – identitása, ahhoz jól szervezett, a lakosság bizalmát élvező, és 

külső támogatással rendelkező fegyveres szervezetre is szükség van. Ez a hatás 

Macedóniában is érvényesült: a 2001-es fegyveres konfliktus az etnikai 

polgárháború, illetve az etnikai választóvonalak mentén való szakadás szélére 

sodorta az országot. Ezt a centrifugális erőt nemzetközi szervezetek (NATO, EU) 

centripetális hatása (beavatkozás az OKE megkötése, azaz egy új multietnikus 

állameszme elfogadtatása érdekében) egyensúlyozta ki. A 17. táblázatban néhány 

példát sorolunk fel, ahol külső hatalmak által támogatott, eltérő identitású régiók 

az eredeti államból fegyveres harc árán kiszakadt, széles körben el nem ismert 

kvázi-állami struktúrákat hoztak létre. 

 

17. táblázat 

Külső támogatású kvázi-állami struktúrák  

Állam Kvázi-állami struktúra Külső támogató hatalom 

Ciprus Észak-ciprusi Török 

Köztársaság 

Törökország 

Grúzia Abházia, Dél-Oszétia Oroszország 

Azerbajdzsán Hegyi Karabah Örményország 

Moldova Dnyeszteren Túli 

Köztársaság 

Oroszország 

Ukrajna Luhanszki és Donyecki 

Népköztársaság 

Oroszország 

Szerk: HÁRY SZ. 
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Hasonló, Szerbia és Oroszország által támogatott, fegyveres harc (boszniai 

háború, 1992-95) útján létrejött kvázi-állami struktúrának tekinthető a Szerb 

Köztársaság (Repuklika Srpska) is Bosznia-Hercegovinában, a fenti táblázatban 

azonban nem szerepeltettük, mivel létrehozását a Dayton-i Békeszerződés, illetve 

az ENSZ BT szentesítette.  

Összességében, a Hartshorne-modell kiegészítéseként kijelenthetjük, hogy 

az eltérő identitású régiókban szervezett, a lakosság bizalmát és külső támogatást 

élvező fegyveres szervezetek léte erős centrifugális erőként hat az államtérre, ami 

az érintett régiókban kvázi-állami struktúrák létrehozását, illetve végső soron azok 

elszakadását eredményezheti. 

 

VI.8. Javaslat a Macedóniára ható centripetális erők növelésére 

 

Macedónia jelenlegi határok közötti fennmaradása a regionális stabilitás 

egyik feltétele, mivel az ország esetleges etnikai választóvonalak mentén történő 

szétszakadása hasonló folyamatokat indíthat el Koszovóban és Dél-Szerbiában. 

Amennyiben ezt elfogadjuk, nemzetközi és – NATO és EU tagságunkból eredően, 

illetve a földrajzi közelség okán – magyar érdek is a Macedóniát összetartó 

centripetális erők növelése. Ennek legkézenfekvőbb módja a NATO- és az EU-

integráció, ami garantálná az ország területi integritását. A NATO-ba való 

belépésnek, illetve az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésének egyetlen 

akadálya a névvita lezáratlansága miatti görög vétó. Az ENSZ közvetítésével több 

mint 20 éve folynak tárgyalások a névvita megoldására, de Görögország továbbra 

sem ismeri el az ország alkotmányos nevét (Macedón Köztársaság), Macedónia 

pedig nem hajlandó lemondani arról. A „Macedónia” földrajzi név és a 

„macedón” népnév mindkét nemzet identitásának részét képezi, ezért – a 20 évnyi 

sikertelen tárgyalásokat is figyelembe véve – a névvitára valószínűleg nem lehet 

mindkét felet kielégítő megoldást találni. Amennyiben Görögország továbbra is él 

kvázi vétójogával az EU-ban és a NATO-ban, Macedóniát gyakorlatilag kizárja az 

integráció lehetőségéből. Ez irracionális helyzetet teremt, tekintettel arra, hogy 

Macedónia euro-atlanti integrációja mindkét állam, illetve mindkét érintett 



162 

 

szervezet (NATO, EU) érdeke, mivel az javíthatja az etnikai (macedón-albán) 

megosztottsággal küzdő ország, illetve a nyugat-balkáni térség stabilitását, 

elősegítheti gazdasági fejlődését.  

A fenti, a macedóniai belső, illetve a nyugat-balkáni regionális 

stabilitáshoz fűződő érdekek érvényesítése miatt célszerű a névvita és Macedónia 

integrációjának szétválasztása. Erre kellő nemzetközi jogi alapot teremt a 

Görögország és Macedónia közötti 1995-ös Ideiglenes Megállapodás, amely 

kimondja, hogy Görögország nem akadályozhatja Macedónia FYROM néven való 

felvételét a nemzetközi szervezetekbe, és ezt megerősíti a Nemzetközi Bíróság 

2011-es döntése is. Ebből következően a magyar diplomáciának célszerű arra 

törekedni, hogy a NATO FYROM néven hívja meg Macedóniát a tagjai sorába, az 

Európai Tanács pedig – figyelembe véve az Európai Bizottság többszöri pozitív 

javaslatát – hozzon döntést, hogy FYROM néven az EU elkezdi a csatlakozási 

tárgyalásokat Macedóniával. 

Amennyiben Görögország feladja az „erga omnes” (minden relációban egy 

név) elvet, olyan alternatív megoldás is elképzelhető, hogy Macedóniát 

alkotmányos nevén veszik fel az EU-ba és a NATO-ba, a dokumentumokban 

kiegészítő jegyzetben rögzítve, hogy mely országok (Görögország, Ciprus) 

ismerik el FYROM, vagy más néven.
9
 

 

VI.9. A másik alternatíva: szakadás etnikai választóvonalak 

mentén 

 

 A másik alternatíva annak elismerése, hogy az értekezésben kifejtett 

centrifugális erőket nem lehet, vagy nem érdemes kívülről centripetális erőkkel 

(nemzetközi segítség és beavatkozás, integrációs perspektíva) ellensúlyozni. Az 

utóbbi elmaradása valószínűleg már a 2001-es fegyveres konfliktust követően az 

ország etnikai választóvonalak mentén történő szakadásához vezetett volna. 

                                                 
9
 Ez a „lábjegyzet megoldás” a NATO-ban már ismert. Amennyiben egy dokumentumban 

Macedónia FYROM néven megjelenik, lábjegyzetben jelzik, hogy Törökország csak az 

alkotmányos nevén ismeri el. 
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Kérdés, hogy egy ilyen megoldás érdeke-e hazánknak, illetve tágabb értelemben a 

NATO-nak vagy az EU-nak. 

 A hidegháború végét követően a nemzetközi közösség egyre nagyobb 

mértékben avatkozott be az etnikai konfliktusokba és polgárháborúkba. A 

beavatkozás vagy közvetítés célja rendszerint az, hogy a fegyveres konfliktust 

megállítsák, tárgyalásos megállapodást érjenek el a harcoló felek között 

(Macedónia esetében ez az Ohridi Keretegyeznény), és meggyőzzék őket arról, 

hogy maradjanak egy államban. Ugyanakkor, az etnikai konfliktusokkal 

foglalkozó tudosók egy része ellenzi ezt a főáramú megközelítést, és vitatja, hogy 

az etnikai alapú polgárháborúk legjobb megoldása a tárgyalásos megállapodás és 

a hatalommegosztás. Egyik képviselőjük, DOWNES, A. B. (2004) megvizsgálta, 

hogy a polgárháborúk esetében a tárgyalásos megállapodások miért ritkák, miért 

nehéz fenntartani azokat az egyezményeket, amelyek az etnikai háborúkat 

hatalommegosztással és/vagy területi autonómiával zárják le. DOWNES, A. B. 

konklúziója, hogy a hatalommegosztást vagy területi autonómiát célzó 

egyezményekhez képest stabilabb helyzetet eredményezhet, ha ezek a háborúk az 

adott ország felosztásával vagy valamelyik fél katonai győzelmével érnek véget. 

 DOWNES, A. B. érvei alátámasztására elemezte az egyállami megoldások 

hátrányait, értékelte az empirikus bizonyítékokat és esettanulmányként vizsgálta 

Bosznia-Hercegovinát és Koszovót. 

 Az egyállami megoldások nehézségeként említi, hogy a felkelő csoportok 

nem szívesen oszlatják fel magukat, illetve olvadnak be a központi haderőbe, 

mivel nem lehetnek biztosak a kormány jövőbeli szándékairól. Politikai téren, a 

volt ellenségek között a bizalom hiánya a politikai intézményrendszer csődjéhez 

vezethet. Amennyiben a lázadó etnikum területi autonómiát kap, az növelheti a 

képességét és motivációját az elszakadásra. 

 DOWNES, A. B. megvizsgálta a II. világháború után elérhető statisztikákat, 

és arra a következtetésre jutott, hogy a polgárháborúk többsége valamelyik fél 

katonai győzelmével végződött, nem pedig tárgyalásos megállapodással. 

Ugyanakkor, a tárgyalásos megállapodásokat követően sokkal nagyobb arányban 

fordultak elő olyan esetek, hogy a polgárháború újra kitört. Szintén az empirikus 
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bizonyítékokra támaszkodva állítja, hogy a hatalommegosztáson alapuló 

kormányok rendszerint kudarcot vallottak. Az etnikai polgárháborúk nyomán 

megállapodással létrejött területi autonómiáknak csak kis része (24 vizsgált 

esetből csak 4) vezetett a fegyveres konfliktus tartós lezárásához. 

 Bosznia-Hercegovina és Koszovó
10

 esetét vizsgálva arra a következtetésre 

jutott, hogy a háború során kialakult etnikailag homogén területek elszakadása 

stabilabb állapotot eredményezett volna, mint az a helyzet, amikor a politikai 

intézmények működésképtelenek, a volt harcoló felek lefegyverzése nehézkes, a 

választópolgárok csak etnikai alapon szervezett nacionalista pártokat támogatnak, 

ellenzik a más etnikumhoz tartozó menekültek visszatérését, és a háború utáni 

rendezés fenntartása nagyméretű és költséges nemzetközi jelenlétet követel. 

Bosznia-Hercegovinát a Harshorne-modell alapján viszgálva REMÉNYI P. (2013) 

is megállapítja, hogy az állam csak külső erők segítségével, folyamatos 

energiabefektetéssel tartható fenn. 

 Kutatásának eredményei alapján DOWNES, A. B. javasolja, hogy a 

nemzetközi tényezők vizsgálják felül az etnikai konfliktusok rendezését célzó 

beavatkozási stratégiáikat, és a nagy nemzetközi energiabefektetést igénylő 

tárgyalásos rendezéssel szemben a hosszú távú stabilitást részesítsék előnyben. 

 DOWNES, A. B. hipotézisei és következtetései, valamint az azokat támogató 

statisztikai bizonyítékok és érvelés bizonyos megkötésekkel érvényesek. 

Mindazonáltal nem értünk egyet azzal, hogy egy államon belüli etnikai konfliktus 

szakadással vagy egyik fél totális katonai győzelmével való lezására minden 

esetben kedvezőbb az egyállami megoldásoknál, különosen, ha figyelembe 

vesszük a regionális stabilitás szempontjait. DOWNES, A. B. nem vette például 

figyelembe azokat a veszélyeket, amellyel Bosznia-Hercegovina feldarabolása 

járhat. Például, az országnak a háború során kialakult etnikai választóvonalak 

mentén történő feldarabolása nyomán egy ellenséges országokkal körülvett 

                                                 
10

 Koszovó a hivatkozott tanulmány megjelenését követően, 2008-ban kikiáltotta a függetlenségét, 

tehát megtörtént a DOWNES által javasolt elszakadás. Ennek ellenére a koszovói albánok és a szerb 

kisebbség közötti hatalommegosztás kudarcai miatt Koszovó esetét továbbra is relevánsnak 

tekinthetjük. 
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muszlim bosnyák állam jöhetne létre, amely kedvező terepet kínálna radikális 

iszlám csoportok működése számára. Ez nyilvánvalóan nem csak a régió, hanem 

egész Európa biztonságát veszélyeztetné. Hasonlóképpen, nem veszi figyelembe 

az új határok meghúzása nyomán a konfliktusok átterjedésének (spill-over) 

lehetőségét, ami különösen releváns Macedónia esetében. Például, a szerb 

többségű Észak-Koszovó esetleges elszakadása Koszovótól egyértelműen a 

szeparatizmusra motiválná a dél-szerbiai és macedóniai albán kisebbségeket, így 

ezen országok további szakadása nem a stabilitáshoz, hanem egy újabb regionális 

háborúhoz járulna hozzá. 

A fenti okok miatt, hazánk, illetve az Európai Unió biztonságát is érintő regionális 

stabilitás érdekében az etnikai választóvonalak mentén történő szakadással 

szemben a Macedóniát a jelenlegi államtérben összetartó centripetális erők külső 

tényezők által történő, az előző fejezetben leírtak szerinti növelését javasoljuk. 

 

VI.10. Összegzett eredmények 

 

A kutatás eredményeként a Hartshorne-modell alapján meghatároztam 

Macedónia mai államterületére ható centrifugális és centripetális erőket, 

amelyeket a 9. ábrán szemléltetek. Igazoltam a Hartshorne-modell, valamint 

annak balkáni regionális változata érvényességét Macedónia esetében. 

Macedóniai és más példák alapján javasoltam a külső támogatású nem 

állami fegyveres szervezetek centrifugális hatásának figyelembe vételét a 

Hartshorne-modellben.  

Javaslatot (Macedónia EU- és NATO-integrációjának elősegítése) 

fogalmaztam meg a Macedónia államterére ható centripetális erők növelésére a 

regionális stabilitás érdekében, és egyben cáfoltam az alternatív megoldás 

(szakadás etnikai választóvonalak mentén) mellett szóló érveket. 
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9. ábra 

A macedón államtérre ható centrifugális és centripetális erők 
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VI.11. Az eredmények hasznosításának lehetőségei 

 

 Az eredmények alapvetően a biztonságpolitikai, diplomáciai 

döntéselőkészítés területén hasznosíthatók. A Nyugat-Balkánon háború, nagy 

kiterjedésű fegyveres konfliktus kitörésének esélye csökkent ugyan, de nem 

zárható ki, hogy az államok tovább fragmentálódnak. Az államok felbomlását, 

illetve új államok alakulását kísérő jelenségek nagymértékben befolyásolják a 

térség, és földrajzi közelségünk okán hazánk biztonságát is. Az itteni államok 

instabilitása az olyan kockázatokat is felerősítheti, mint az illegális migráció és a 

terrorizmus.  

Macedónia vizsgálatának aktualitását mutatja, hogy a területén keresztül 

vezet a 2015-ben felerősödött illegális migráció egyik fő tranzitútvonala. Az 

országra ható centripetális erők növelésére vonatkozó javaslat (Macedónia EU- és 

NATO-integrációjának elősegítése) a diplomácia területén közvetlenül 

alkalmazható. 

A Hartshorne-modell, mint politikai földrajzi módszer tesztelésével, 

továbbfejlesztésével és alkalmazásával a biztonsági vagy más szempontból 

kedvezőtlen fejlemények más térségekben is prognosztizálhatók. 
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